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Bereikbaarheid directie 
Maandag: de Ster, Westerhoven. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool. 
Woensdag: st. Willibrordusschool. 
Donderdagochtend: de Ster.  
Donderdagmiddag: st. Willibrordusschool. 
Vrijdag: de Ster. 
 
Indien de telefoon niet zou kunnen worden 
opgenomen door collega’s zonder lestaken, 
dan zorgen we ervoor dat er even een 
toestel bij de leerkracht in het lokaal 
aanwezig is. De school is dan altijd 
bereikbaar.  
Via infostwillibrordus@skozok.nl is de 
directeur dagelijks bereikbaar.  
 
Uit de schoolagenda 
3 maart 
20.00 uur: MR vergadering 
12 maart 
Riebas 
26 maart 
Riebas 
 
 
 
 
De kapstokregel van 
de maand februari…  

Studiedag gaat niet door 
In overleg met de medezeggenschapsraad hebben we 
besloten om de studiedag van 10 maart a.s. niet door 
te laten gaan. Het lijkt ons niet verstandig om, nu de 
scholen weer net geopend zijn, de kinderen weer een 
dag thuis te laten. Op 10 maart verwachten we dus 
iedereen op school.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Op 1 maart a.s. gaat het oudertevredenheidsonderzoek 
op onze school van start. Dit onderzoek vindt plaats 
onder alle ouders. Ook de kinderen en medewerkers 
worden bevraagd. 
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is van u te horen wat u van 
de school van uw kind(eren) vindt? Bijvoorbeeld van 
het schoolklimaat, het onderwijsleerproces, informatie 
en communicatie. Hoe beter wij namelijk in beeld 
hebben wat ouders van de kwaliteit van onze school 
vinden, hoe gerichter wij kunnen werken aan de 
verbetering van deze kwaliteit. De tevredenheids-
peiling wordt ook uitgevoerd onder de leerlingen vanaf 
groep 6. Zij vullen op school een vragenlijst in. 
 
Werkwijze 
U krijgt in week 9 (de week van 1 maart) per e-mail een 
uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In die 
e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het 
beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het 
invullen van de vragenlijst neemt circa 5 tot 10 minuten 
in beslag. De e-mail wordt gestuurd naar één e-
mailadres per gezin (het eerste e-mailadres bekend op 
school). De vragenlijst staat open tot 30 maart a.s.. 
 
Privacy 
Wij garanderen uiteraard de privacy van alle ouders. 
Uw ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan 
(anoniem) rechtstreeks naar Vensters. De antwoorden 
worden verwerkt in een totaaloverzicht en zijn niet te 
herleiden naar respondenten. 
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Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek worden na overleg met de Medezeggenschapsraad met u gedeeld 
via de nieuwsbrief.  
 
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. 
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de 
school van uw kind(eren).  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Bericht van de MR 
Het resultaat van de ouderpeiling 
We zijn blij met jullie reacties op de enquête. 93% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Fijn 
om te merken dat jullie betrokkenheid bij dit onderwerp zo groot is.  
Hieronder de uitkomst van de peiling: 

 
80% van de respondenten heeft de voorkeur voor het 3 lange & 2 korte dagen model 
16% heeft voorkeur voor het 5 gelijke dagen model  
4% heeft geen voorkeur. 

 
Tijdpad 

Het team is op dit moment bezig met het uitwerken van de eerste keuze. Onder andere de roosters en 
pauzes moeten kunnen worden ingevuld.  
Volgende week zullen wij als MR weer bij elkaar komen. We verwachten u voor het einde van maart 
de definitieve keuze te kunnen laten weten.  
 
De oudertelefoon (variant op de kindertelefoon) 
Voor als het thuis even te veel wordt…  
Opvoeden kan een uitdagende taak zijn. Die je graag goed wilt doen… Maar soms voelt het alsof het 
allemaal te veel wordt. Weet dat je hierin niet alleen bent… Zeker in deze tijd waarin Corona zo’n grote 
invloed heeft op ons dagelijkse leven. Dit heeft impact op ieders thuissituatie. De oudertelefoon In 
deze tijd kan stress in gezinnen (hoog) oplopen. Er ontstaan bij jezelf de nodige vragen en zorgen. Hoe 
fijn is het dat je dan even stoom kunt afblazen bij iemand die graag naar je luistert. Zodat je weer met 
frisse moet aan de combinatie van eigen werk, opvoeden en thuisonderwijs kunt beginnen. De 
oudertelefoon is een laagdrempelige preventieve voorziening. De telefoonlijn is gratis. Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur & 20.00 - 22.00 uur 
Meer informatie: www.oudertelefoon.nl/  
Telefoon: 085 130 46 58 
Chat: www.oudertelefoon.nl 
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