
 

   

 
 
   

 

 

 

 

 

 

  Oudernieuwsbrief           januari 2019 

Voorwoord 

In deze nieuwsbrief geef ik u een inkijkje in wat er nog meer gebeurd op Klavertje vier. Naast dat we 

onderwijs geven, vinden we het belangrijk om een school te zijn, waar kinderen ook na schooltijd aan 

activiteiten deel kunnen nemen. Ook dit jaar kom Mad Science weer een cursus aanbieden. 

We werken met verschillende PABO’s samen om studenten van de PABO een werkplek te bieden, 

zodat ze de nodige stage-ervaring kunnen opdoen. Naast deze gewone stageplaatsen voor PABO 

studenten en onderwijsassistenten zijn we ook een OPLIS school. In deze nieuwsbrief een toelichting 

op wat een OPLIS school eigenlijk is. 

U heeft nog steeds een terugkoppeling van de tevredenheidspeilingen te goed. Ook deze treft u in de 

nieuwsbrief. 

Klavertje vier is in opleiding tot een cultuur magneet school, maar wat is dat eigenlijk? 

 

In deze nieuwsbrief: 
- Naschoolse wetenschap- en techniekcursus voor groep 3 t/m 8. 

- Opleidingsschool 

- Tevredenheidspeilingen 

- CultuurMagneetSchool  

 

Mad Science komt weer op RKBS Klavertje Vier met te gekke nieuwe lessen!    

                                 



 

 

 

 
            

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 27-2-2019, 
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse 
wetenschap- en techniekcursus.  

De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is 
voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. 

De cursus is op woensdag om 14:15, vanaf 3-4-2019. De lessen duren een uur.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en 
wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  

Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen 
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder 
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een 
tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 19-3-2019. Schrijf alvast in 
op nederland.madscience.org 

 

Opleidingsschool Samen Opleiden Hogeschool Leiden 

 

 
 
RKBS Klavertje vier is een van de 5 “Opleidingsscholen ”van Meer Primair. Dit houdt 
in dat er een aantal OPLIS (Opleiden in de school) studenten van de Pabo 
(lerarenopleiding) van Hogeschool Leiden aanwezig zijn op school om in de praktijk 
het vak te leren. Zij zijn er twee dagen in de week en af en toe een gehele week. 
Een aantal leerkrachten van de school heeft specifieke kennis over het begeleiden 
van deze studenten. Samen met de student kijkt de leerkracht wat de leer-en 
ontwikkelvragen van de student zijn en hoe hij of zij daar op school aan kan werken. 
De OPLIS studenten worden breed opgeleid en betrokken bij al de taken van de 
leerkracht. Zij zijn bij vergaderingen, overleggen, commissies, oudergesprekken 
(wanneer ouders daar geen bezwaar tegen hebben) en doen onderzoek in de 
school. Zo worden zij goed voorbereid op dit mooie maar complexe beroep.  

http://nederland.madscience.org/


 

 

 

 
            

 
Ook hebben we regelmatig studenten van het NOVA-college van de opleiding tot 
onderwijsassistent, van het CIOS of de ALO (opleidingen met betrekking tot 
bewegingsonderwijs) en leerlingen van de middelbare school die een sociaal 
maatschappelijke “snuffelstage” komen lopen.  
RKBS Klavertje vier staat geregistreerd als “Erkend leerbedrijf”. 
 

 

Conclusie Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2018 
 
In het voorjaar in 2018 heeft RKBS Klavertje Vier deelgenomen aan de 
oudertevredenheidspeiling. Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 202 van de 563 
ouders/verzorgers deelgenomen. Dat is een responspercentage van 36%. Deze 202 
ouders/respondenten hebben de peiling voor 260 leerlingen ingevuld. De 
ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen. 
 

In de ‘Top 10’ tevredenheid en ontevredenheid in onderstaande figuren wordt een overzicht 
gegeven van de plus- en verbeterpunten van RKBS Klavertje Vier. Ter vergelijking worden 
ook de resultaten van de referentiegroep vermeld.  
 
 ‘Top 10’ Tevredenheid 

 
Pluspunten RKBS Klavertje Vier  Alle scholen 

1. Uiterlijk van het 

gebouw 

97%  88% 

2. Huidige 

schooltijden 

96%  87% 

3. Aandacht voor 

gymnastiek 

93%  89% 

4. Sfeer en inrichting 

schoolgebouw 

92%  90% 

5. Omgang leerkracht 

met de leerlingen 

89%  93% 

6. Deskundigheid 

leerkracht 

88%  91% 

7. Inzet en 

enthousiasme 

leerkracht 

88%  93% 

8. Mate waarin 

leerkracht naar 

ouders luistert 

88%  92% 

9. Aandacht voor 

uitstapjes en excursies 

87%  85% 

10. Sfeer in de klas 84%  88% 

 

 

 ‘Top 10’ Ontevredenheid 

 
Verbeterpunten RKBS Klavertje Vier  Alle scholen 

1. Veiligheid op weg 

naar school 

63%  38% 

2. Hygiëne en netheid 

binnen de school 

46%  24% 



 

 

 

 
            

3. 

Informatievoorziening 

over de school 

35%  17% 

4. Opvang bij 

afwezigheid van de 

leerkracht 

29%  13% 

5. Begeleiding 

leerlingen met extra 

leerbehoeften 

28%  16% 

6. 

Informatievoorziening 

over het kind 

27%  17% 

7. Aandacht voor 

werken met de 

computer 

26%  11% 

8. Het beleid dat de 

schoolleiding voert 

26%  13% 

9. Rust en orde in de 

klas 

25%  15% 

10. 

Speelmogelijkheden 

op het plein 

25%  24% 

 
De top 10 van de tevredenheid leert ons dat we mooie scores hebben, op sommige 
onderdelen iets hoger scoren en op sommige onderdelen iets lager. Vooral de punten die we 
toch iets lager scoren hebben onze aandacht. We willen dit toch goed met elkaar in de gaten 
houden en kunnen altijd verbeteren. 
 
Op de verbeterpunten die bij ontevredenheid zijn benoemd is een plan van aanpak gemaakt.  
Hieronder leest u in het kort welke maatregelen ingezet worden.  
Verbeterpunten voor de aankomende twee jaar: 
 
Veiligheid op weg naar school: 
De verkeerscommissie, waarin ook ouders zitting hebben, blijft deze problematiek actief bij 
de gemeente onder de aandacht brengen. De genomen acties van de afgelopen jaren 
hebben ertoe geleid dat de Fanny Blankers Koenstraat op de schop gaat om de veiligheid 
aanzienlijk te verbeteren.  
Sinds de Action in het winkelcentrum is gesitueerd is er weer meer vrachtverkeer. Wij wijzen 
de chauffeurs op de gemaakte afspraken en nemen contact op met de winkelketen. 
Ook de buurtbewoners brengen deze problematiek bij de gemeente onder de aandacht. 
Doet u mee? 
 

Hygiëne en netheid binnen de school: 
Er heeft recentelijk op initiatief van de GGD een onderzoek plaatsgevonden naar de hygiëne 
en netheid binnen de school. Binnenkort verwacht in de rapportage van hun bevindingen. Ik 
hou u op de hoogte. 
 
Informatievoorziening over de school: 
Jammer om te lezen dat de genomen verbeterpunten nog niet tot het gewenste resultaat 
hebben geleid. De website van Klavertje vier wordt verbeterd. De schoolapp wordt 
regelmatig gebruikt, maar wat we horen dat er soms teveel wordt geïnformeerd. In ieder 
geval moeten we nog duidelijker worden in waarover we wel of niet informeren. We gaan dit 
nader onderzoeken. 

 
 
 



 

 

 

 
            

Opvang bij afwezigheid leerkrachten: 
Dit is momenteel een moeilijk te verbeteren punt door het lerarentekort.  
We hebben een vast plan van aanpak en doen onze uiterste best om de kinderen het 
onderwijs te bieden waar zij recht op hebben. 
 
Begeleiding kinderen met extra leerbehoeften: 
De organisatie is aangepast en er zijn drie zorg-coördinatoren waar leerkrachten en ouders 
bij terecht kunnen met vragen. We hopen hiermee de begeleiding te intensiveren.  
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is er de Bevergroep. Eén of twee keer 
per week komen kinderen uit verschillende klassen samen om onder begeleiding aan hun 
eigen lesstof te werken. Onderwijsassistentes en leerkracht ondersteuners werken zo nodig 
extra met de kinderen. Deze ondersteuning moet helaas wel eens vervallen i.v.m. 
vervanging van leerkrachten. 

 
Informatievoorziening over het kind: 
Daarin zijn wisselende geluiden van ouders. We kunnen verbeteren door daar met het hele 
team over in gesprek te gaan. Ook heb ik de MR gevraagd mee te denken over wat ouders 
van ons hierin verwachten. 

 
Aandacht voor werken met de computer: 
Een aantal leerkrachten hebben een post HBO-opleiding ICT en innovatie gedaan. Deze 
leerkrachten vormen samen met andere leerkrachten een werkgroep om meer de aandacht 
te kunnen vestigen op de ontwikkelingen op het ICT en techniek. We willen daar zeker nog 
meer aandacht aan geven. Overigens zouden wij het erg leuk en leerzaam vinden als ouders 
ons daadwerkelijk kunnen ondersteunen met ICT en techniek onderwijs. Mocht u daar 
ideeën over hebben, hoor ik het graag!  
. 
Beleid dat de schoolleiding voert: 
Het beleid dat gevoerd wordt, wordt ook altijd in de MR besproken. 
Als u het niet eens bent met besluiten, kunt u altijd een afspraak maken met de jaarteam 
coördinatoren of mij. Soms helpt een gesprek om de situatie wat te verduidelijken. 
 
Rust en orde in de klas: 
Punt van aandacht in team ende MR. 
 
Speelmogelijkheden op het plein: 
We werken met Sportservice samen. Ik nodig ze uit om in een nieuwsbrief weer te geven 
hoe we de pleinen zo optimaal mogelijk gebruiken voor de speelmogelijkheden. Het 
verduurzamen van de pleinen staat op ons verlanglijstje. 

 
Ik hoop u met de korte weergave van het plan van aanpak een inkijkje gegeven te hebben 
dat we de feedback ter harte nemen. Mocht u vragen, ideeën hebben bent u bij deze door 
mij van harte uitgenodigd. 
Dank voor de moeite die u genomen heeft om de feedback te geven. 
 

 

 



 

 

 

 
            

Cultuur Magneet School? 
 
Op Klavertje vier wordt hard gewerkt om het onderwijs zo in te richten dat de leerlingen 
goed, degelijk en breed worden voorbereid op de wereld om hen heen. De leerkrachten van 
Klavertje vier menen dat elke schooldag een avontuur moet zijn. Een dag waarin je veel kunt 
beleven en leren met een hoge kwaliteit. Als leerkrachten willen we het liefst de leerlingen 
naar huis laten gaan met een goed verhaal, “moet je horen wat we vandaag hebben 
meegemaakt, wist je dat………., moet je kijken……., moet je horen……?”. Zodat je als ouder 
jaloers wordt op je dochter of zoon en mee naar school wilt. Dat de onderwerpen zo 
aansprekend zijn dat je met je dochter of zoon aansluitend naar theaters, films, museums of 
festivals wilt gaan. Of dat je je geroepen voelt, vanuit je beroepsuitoefening, iets in een 
lessituatie tijdens een themaproject bij te dragen. Bijvoorbeeld als verpleegkundige tijdens 
het themaproject “Het ziekenhuis”. Of als grondsteward(es) op Schiphol tijdens het 
themaproject “De luchthaven”. Dat je je als ouder medeverantwoordelijk wilt maken voor het 
onderwijs wat je dochter of zoon krijgt. Dan wordt het samen avonturen beleven, leren en 
uitwisselen.  
 
Klavertje vier wilt zich ontwikkelen naar een Cultuur Magneet school. Creactiviteit is 
belangrijk. Ook creatief denken valt hieronder. Naast de basisvakken die in de ochtend 
worden gegeven, zijn er in de middag thema’s/ projecten voor de kinderen. Tekenen en 
knutselen noemen we voortaan beeldende vorming wat geïntegreerd is binnen de lessen in 
de themaprojecten. Het is het cement voor het ontwikkelen van creatief denken bij complexe 
vraagstukken binnen de themaprojecten nu, maar ook in de toekomst als de leerlingen zijn 
uitgegroeid tot volwassenen. Hierbinnen spelen een kritische- en creatieve beeldvorming een 
belangrijke rol. Door te leren kijken, luisteren, vragen, waarderen en respecteren. Plaats 
geven en betekenis geven aan feiten waarbij elkaars meningen en emoties worden 
gerespecteerd.   
Leerlingen moeten leren face-/nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden in beeld, tekst, 
geluid en emoties. Zéér belangrijk als we bedenken hoe het vertrouwen en de emoties 
steeds vaker digitaal op de proef wordt gesteld in beeld en tekst door o.m. sociale media, 
nieuwsgeving en commercie. Het is daarom belangrijk dat er respectvol wordt samengewerkt 
door leerlingen in de klas, maar ook binnen de school en op het schoolplein. 
Aan elkaar presenteren is belangrijk in de klas en binnen de school, met meebeleven van 
ouders, grootouders, buurtbewoners en de wijk. Dat houdt in dat er ook activiteiten buiten de 
school worden uitgezet. 
In dit geheel spelen daarom door alle leermomenten heen de 21e. -eeuwse vaardigheden 
een belangrijke rol. Vaardigheden die hen weerbare en verantwoordelijke individuen maken, 
die een constructieve bijdrage leveren aan een sociale en betrokken samenleving. 
Kennis is nog geen begrip, ervaren en meemaken is hierin de brug. 
 
Enkele korte passages uit de visie van Klavertje Vier op de Cultuur Magneet school: 
 

 Cultuur herkennen, erkennen, aantrekken en integreren in het dagelijks (thema) 

onderwijs. Geen aparte lessen of gebieden, maar gebieden met elkaar verbinden op 

een natuurlijke wijze. De samenhang van de dingen is belangrijk en niets staat op 

zichzelf. 

 Toen - nu - later als uitgangspunt om inzicht en begrip te krijgen op een 

breedspectrum als wereldburger. Denk in belevingscirkels ik - gezin - cultuur - wij - 

straat - cultuur - familie - cultuur - klas - school - cultuur - woonplaats - cultuur - 

provincie - cultuur - land - cultuur - wij en zij - staat - cultuur - werelddeel continent - 

cultuur - wereld - cultuur - ik en wij sterrenstelsel - heelal. Er is geen sprake van één 

cultuur het loopt als draden door een kleurrijk geweven kleed. 



 

 

 

 
            

 De thema’s zijn zorgvuldig gekozen met onderwerpen die verbindingen hebben met 

onze cultuur en andere culturen. De thema’s worden steeds vanuit “het verleden”, 

“het heden” en “de toekomst” benaderd. Wat was er in het verleden 

gangbaar/vreemd, wat is nu gangbaar/vreemd en wat wordt in de toekomst 

gangbaar/vreemd.  

 Zonder “begrip” van onze geschiedenis in het verleden kunnen we vandaag geen 

goede actie of denken naar de toekomst inzetten. 

  Musea, tentoonstellingen, presentaties en optredens zijn uitwisselingen op het 

gebied van geschiedenis, ontwikkelingen en emoties. Spelen met kennis, drama en 

humor om bij te dragen in begrip en inzicht. 

 Structuren, samenhang en delen. Wie ben ik in de wereld, wat doe ik hier, wie ben 

ik hier, wie ben ik daar, waar kom ik vandaan, waar ben ik en waar ga ik naar toe, 

met wie heb ik te maken, met wie kan ik samenleven, met wie kan ik werken, voor 

wie moet ik oppassen, waar liggen mijn/onze kansen, ligt geluk onder de 

regenboog……………………………? Wat is mijn vorm en hoe geef ik gestalte aan 

mijn leven nu en later? 

 
Hartelijke groet, 
 
Willy Kruijssen 
 
Begeleider Cultuurmagneetscholen 
Beeldend docent PIER K 
 

 
 

 
Thema ruimte: groepen 1-2. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
            

 
 
 
 
 
  
 

 
Leuk dat u de nieuwsbrief gelezen heeft! 


