
Even bijpraten….. 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij vinden het belangrijk om te weten of 
onze leerlingen met plezier naar school 
gaan. Daarom nemen we ieder jaar voor 
leerlingen een leerlingpeiling af. We 
nemen een vragenlijst af via vensters. 
De vragen gaan over de school, je veilig 
voelen, de lessen op school en de 
kinderen mogen een rapportcijfer geven. 
In juni kunt u de uitslag vinden bij scholen 
op de kaart en zullen wij de uitslag 
terugkoppelen in de Kattenbel. 
Voor de Stichting voor Katholiek Primair 
Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) is 
veiligheid op school één van de 
belangrijkste uitgangspunten.  
In de visie staat beschreven dat KPOA 
een vernieuwende en ontwikkelende 
organisatie wil zijn die vanuit christelijke 
grondslagen een veilige en inspirerende 
werk- en leeromgeving aan kinderen en 
leerkrachten biedt. Het welbevinden van 
leerlingen en het ontwikkelen van een 
pedagogisch klimaat staan centraal in het 
dagelijks handelen van de scholen. 
Kinderen en leerkrachten worden 
uitgedaagd om hun talenten zoveel als 
mogelijk te benutten en te ontwikkelen 
met extra zorg voor iedereen die dat 
nodig heeft, waarbij niemand tussen wal 
en schip valt. Er wordt met hart en ziel 
gewerkt aan het ontwikkelen van 
kinderen.  
In de wet op het primair onderwijs staat 
nadrukkelijk beschreven dat scholen de 
plicht hebben om zorg te dragen voor de 
sociale veiligheid van leerlingen op 
school.   
De 17 scholen van KPOA nemen deze 
plicht vanuit hun visie zeer serieus en zijn 
er dan ook trots op dat de inspecteur voor 
het onderwijs, bij de periodieke 
onderzoeken die regelmatig worden 
uitgevoerd, aan vrijwel alle scholen van 
KPOA een ‘goed’ score heeft gegeven 
voor dit onderdeel en aan geen enkele 
KPOA school een onvoldoende.  
Eén van de instrumenten die KPOA 
gebruikt om de veiligheid van leerlingen 
te onderzoeken is het jaarlijks uitvoeren 
van een leerlingenpeiling. In de komende 
drie weken wordt deze peiling uitgevoerd 
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Agenda 
 

27 maart 
Informatie Mediaopvoeding in 

Het Brandpunt (19.45 uur) 

28 maart Koffiemiddag 

12 april Koningsspelen 

18 april Paasviering 

14 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

21 Uni 24 mei Avond4daagse Hoogland 

28 mei Koffiemiddag 

4 juni Schoolreis groep 1 t/m 3 

19 t/m 21 juni Kamp groep 8 

  

1 /m kid Ontwikkelingsgesprek 3 

io juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

11 juli Rapport 2 

12 juli Eindejaarsactiviteit 

16 juli Afscheid groep 8 / Musical 

  

  

  

  

  

Jarig in maart 
08   Julaïza   5B 
11   Fleur   3 
12   Lovis   5B 
12   Lucèro   1-2B 
13   Tim   8 
13   Tjinta   8 
15   Rosanna  6 
18   Minke   8 
22   Amelie   6 
22   Dex   3 
23   Kevan   8 
24   Nick   7A 
25   Micha   8 
27   Mare   6 
28   Lars   8 
31   Alyssa   3 
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onder alle leerlingen van de groepen 6 tot en met 8. In mei verwachten we de rapportage en op 
basis van de resultaten zullen onze scholen een plan van aanpak maken om de veiligheid, indien 
nodig te verbeteren. De resultaten van de leerlingenpeiling worden aan leerlingen, ouders en 
leerkrachten teruggekoppeld. Ook zijn ze te lezen op www.scholenopdekaart.nl  
Er zijn nog veel meer maatregelen om sociale veiligheid van leerlingen en leerkrachten te 
vergroten. Zo heeft iedere school een veiligheidsbeleid, heeft KPOA een klokkenluidersregeling 
en zijn voor het gebruik van social media 10 geboden beschreven. Daarnaast kent iedere school 
van KPOA een interne contactpersoon, daar kunnen leerlingen of ouders die zorgen hebben, of 
een situatie willen bespreken terecht voor een vertrouwelijk en persoonlijk gesprek. Is de situatie 
niet meer bespreekbaar met een medewerker van de school, dan zijn er externe 
vertrouwenspersonen waar ouders of leerlingen terecht kunnen. KPOA wil op deze manier 
werken aan een hoge sociale veiligheid op alle scholen. 
 
Wet op het primair onderwijs 
Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft 
voor dat scholen in het primair onderwijs verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. 
Scholen moeten onder andere de veiligheid van leerlingen op school monitoren met een 
instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De onderwijsinspectie ziet toe op de 
naleving van de wettelijke verplichtingen 
 
Lessen mediawijsheid 
 

 
 
Afgelopen week en komende week geeft Marije Lagendijk voorlichting over mediawijsheid in de 
groepen 6 t/m 8. De voorlichting voor ouders voor de groepen 5 t/m 8 heeft plaatsgevonden op 
27 november. 
De lessen in de groep gaan over: 

 Wat doe je online 

 Cyberpesten en sexting en grooming 

 Online gedragsafspraken op een creatieve manier. 
De voorlichting voor ouders met kinderen van 0 t/m 7 jaar vindt plaats op 27 maart. Ouders 
hebben via de Parro een uitnodiging gekregen. 
 
 



 



 
 



 
Hartstikke leuk concert voor alle leeftijden! Met juf Elna als dirigent voor het orkest, Sienna en 
Anissa uit groep 7B als solisten en Jeroen Schipper als BN-er! 
Verder zal er een clip vertoond worden die op dit moment nog door groep 8 wordt gemaakt. Daar 
moet je bij zijn, als Breede Hei-er, natuurlijk! 
Hot news is dat Jeroen Schipper dit jaar één van de vier genomineerden is voor de Willem 
Wilminkprijs. Een prijs voor het beste kinderlied. Daags voor het concert hoort hij of hij die 
gewonnen heeft. We zullen het liedje waarmee hij genomineerd is ook op het programma zetten! 


