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Beste ouders/verzorgers,  

 

 

Welkom op Podium 
We heten Sem van Iersel en Sem Vork van harte welkom in groep 1. We 
wensen jullie een mooie, leerzame Podium-tijd toe! 
 
De Betere Basisschool 
We zijn er trots op dat we Podium ‘De betere basisschool’ mogen noemen. Op 
2 juni jl. is er een visitatie geweest, waarna we ons certificaat in ontvangst 
mochten nemen. 
De betere basisschool (DBB) is een organisatieprogramma dat veelbelovend is gebleken op scholen 
die ons hierin voorgingen. Het invoeren van DBB verhoogt opbrengsten en verbetert duurzaam de 
kwaliteit van de school. De prestaties van de leerlingen worden beter en de school wordt effectiever. 
Dit wordt gerealiseerd door de school op basis van verantwoord verandermanagement zo planmatig 
te laten werken dat onderwijsvernieuwingen die je wilt aanbrengen goed geïmplementeerd worden en 
je investeringen echt renderen. 
De accenten bij deze manier van werken liggen op heldere aansturing van het team, haalbare 
planningen, effectieve vergaderingen, heldere besluitprocedures en borging van behaalde 
rendementen.  

 
Tevredenheidspeiling 
Enkele weken geleden hebben we een tevredenheidspeiling afgenomen onder ouders, leerlingen 
(groep 6,7,8)  en het team. Hieruit blijkt dat de leerlingen zeer tevreden zijn over school. Ze voelen 
zich veilig op school, zijn blij met de hulp van de leerkrachten en ze vinden de regels op school 
duidelijk. De school krijgt van hen een 8,3. Hier zijn we heel blij mee.  
Uit de peiling die onder de ouders is uitgezet blijkt dat ook de ouders blij zijn met Podium. Er kon 
gescoord worden op een vierpuntschaal. Als school hebben we ‘drie’ als norm gesteld. Fijn dat we 
kunnen vaststellen dat we op alle punten minimaal de drie score hebben behaald. Onderstaande 
stelling is hierop de enige uitzondering: ‘Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich 
maximaal te ontwikkelen?’ Hiermee gaan we als team natuurlijk in de komende tijd aan de slag. 
Het hoogst scoren de ouders op ‘In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?’ 
Dit is een prachtig gegeven. Fantastisch dat de kinderen graag naar school gaan zodat ze zich vanuit 
welbevinden verder kunnen ontwikkelen. 
De bevinding van het team en die van de ouders komen grotendeels overeen. Het team ziet graag 
een sterkere afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘meer begaafde’ 
leerlingen. Hier was een mooie start mee gemaakt, die mede door de periode van afstandsonderwijs 
en de coronamaatregelen onvoldoende vervolg heeft gekregen.  
We zien het werken vanuit doelen als een mooie kans om te werken aan het aansluiten op de 
leerbehoeften en de interesse van de leerlingen waardoor ieder op zijn/haar niveau wordt uitgedaagd. 
Daarnaast onderzoeken we hoe en of Gynzy een mooie, duurzame aanvulling op ons onderwijs zou 
kunnen zijn. Gynzy is een online leerplatform dat leerkrachten en leerlingen helpt met het 
optimaliseren van het onderwijsproces. Voor zowel het lesgeven als het aanbieden van lesstof heeft 
Gynzy digitale oplossingen.  
 



Groepsverdeling 
Voor komend schooljaar hebben we een mooie groepsverdeling kunnen maken.  
De formatie is met team en de mr besproken en goedgekeurd. Aanstaande maandag, 21 juni, kunt u 
de informatie hierover van ons verwachten. 
 
Op bezoek in nieuwe groep 
Op donderdagmiddag 15 juli gaan de kinderen op bezoek in hun nieuwe groep. Op deze manier 
kunnen we allemaal alvast even wennen aan de nieuwe samenstelling van de groepen. We 
verwachten hiermee de eventuele spanning die er bij de kinderen is, weg te nemen zodat we na de 
zomervakantie een fijne, ontspannen nieuwe start kunnen maken. 
 
Podium Party 
De Podium Party zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 9 juli. We organiseren een gezinsactiviteit in de 
buitenlucht. Houd hiervoor eind van de middag/begin van de avond vrij. De ins en outs over dit 
evenement delen we later… Het blijft dus nog even spannend, maar het belooft een mooie afsluiting 
van het schooljaar te worden. 
 
Laatste schooldag 
Het is bijna niet voor te stellen, maar de laatste schooldag voor de zomervakantie is in zicht. Op 
vrijdag 16 juli springen we om 11.45 uur op het plein met alle leerlingen het huidige schooljaar uit en 
het nieuwe in… 
 
Studiedag 
Aanstaande woensdag zijn alle leerlingen vrij. Als team hebben we dan een studiedag. We gaan ons 
bezighouden met ons rekenonderwijs: ‘Hoe maken we dit nog uitdagender?’ Gynzy staat ook op het 
programma. 
 
DigiD voor kinderen 
Tip: vraag nu alvast een DigiD voor uw kind aan. Stel dat u uw zoon of dochter een keer wilt laten 
testen op corona, dan heb je sneller de uitslag. 
 
Het RIVM adviseert om kinderen van 4 tot 12 jaar te laten testen als ze verkoudheidsklachten hebben. 
En als je kind in contact is geweest met iemand die corona heeft, kun je de quarantainetijd verkorten 
door je kind te laten testen. Uiteraard is het dan prettig om snel online een afspraak te maken of online 
de uitslag te zien. Dat kan alleen als je een DigiD hebt.  
Het is dus wellicht handig om deze aan te vragen. Dit kan via deze site: https://digid.nl/aanvragen 
 
Met oog op de veiligheid (wilt u de regels in acht blijven nemen?) 
We willen nogmaals vermelden dat de kinderen via het boomhutplein naar school gebracht mogen 
worden. U als ouder verlaat het schoolterrein via het zandbakplein.  
Bij het ophalen mag u uw zoon/dochter opwachten op het boomhutplein, houd hierbij wel 1.5 meter 
afstand van anderen. Zodra uw kind naar buiten komt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer 
huiswaarts keert (via het zandbakplein). 
Met de kinderen is ook afgesproken dat zij het schoolterrein via het zandbakplein verlaten. 
We hopen op uw medewerking en verwachten hiermee een zo veilig mogelijke situatie te creëren. 
bevorderen tussen school  
 
Jarigen 
02 juni  Bregje   groep 3 
05 juni  Isa   groep 5 
14 juni  Lars   groep 2 
15 juni  Louise   groep 2 
19 juni  Sem v. I  groep 1 
25 juni  Olivia   groep 8 
26 juni  Sem V.   groep 1 
juli 
03 juli  Sienna   groep 1 
    Florine   groep 4 
06 juli  Milan   groep 3 
   Lisa   groep 6 

https://digid.nl/aanvragen


07 juli  Bram   groep 3 
      Martijn   groep 3 
09 juli  Lisanne   groep 8 
24 juli  Wessel   groep 5 
28 juli  Julius   groep 5 
31 juli  Romy   groep 3 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! We hopen dat Bregje, Isa, Lars en Louise een gezellige verjaardag 
hebben gehad. De andere jarigen wensen we alvast een fijne verjaardag toe!  
 
Agenda 
juni   
vrijdag  11  vrije dag: groep 1 en 2 
maandag 14 t/m 16 kamp groep 8 
maandag 14  De troubadour: groep 3-4   
woensdag 23  studiedag team; alle leerlingen zijn vrij 
maandag 28  School scroll: groep 7-8 
juli 
donderdag 08  rapporten mee naar huis 
vrijdag  09  vrije dag: groep 1 t/m 4 
      Podium Party (op aangepaste wijze) 
woensdag 14  afscheidsmusical groep 8 
vrijdag  16   11.45 uur: we springen met elkaar het huidige schooljaar uit en het  
          nieuwe schooljaar in 
 
 
Tot slot 
 
Een hartelijke groet, 
 
mede namens het team, 

Petra Eindhoven 

 


