
Nieuwsbrief 

28 mei 2021 
 

Goedemiddag, 

 

Alweer een week die voorbij gevlogen is, genoeg te beleven op IKC de Kameleon.  

Een indruk van deze belevenissen zien jullie op de Parro app. 

Het weer voor het weekend ziet er stralend uit. Geniet ervan! 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.  

 

Kim van den Berg                                                                                                                      

 

Babynieuws 

Juf Ilse en haar man Roy zijn op zondag 23 mei 

2021 de trotse ouders geworden van een 

dochter, genaamd Maud. Het kersverse gezin 

maakt het goed.  

Wij feliciteren Roy en Ilse van harte met hun 

dochter en wensen hen heel veel geluk samen. 

 

 

Fotograaf 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat de fotograaf op 3 en 4 juni groepsfoto’s en 

individuele foto’s komt maken van alle kinderen binnen ons IKC. 

Op donderdag 3 juni worden de groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt van de peuters en de 

kinderen uit groep 1 t/m 4. 

Op vrijdag 4 juni zijn de kinderen uit groep 5 t/m 8 aan de beurt. 

De achtergrond die wordt gebruikt bij de individuele foto’s is 

donkerblauw. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is een schrijven van de 

fotograaf toegevoegd met kledingtips. 

Na ongeveer 4 weken ontvangen wij per kind een envelop met 

inlogkaarten. Deze krijgen de kinderen mee naar huis en hiermee kunnen 

ouders online alle foto’s bekijken en bestellen. 

 

 

 

 

 



Tevredenheidsonderzoeken 

Wij hebben de rapportages van de Tevredenheidsonderzoeken ontvangen. We hebben voldoende 

respons voor een representatief beeld. 

We willen jullie bedanken voor het invullen. We hebben veel informatie gekregen en zullen hier op 

de studiedag van 8 juni mee aan de slag gaan. We zijn tevreden met de resultaten en blij met de 

feedback die we hebben ontvangen.  

 

Hieronder een overall beeld van de tevredenheid onder ouders, leerlingen en medewerkers. 

 

We hebben de leerlingen gevraagd om een rapportcijfer te geven aan hun school. Deze vraag geeft 

inzicht in de algemene tevredenheid van de leerlingen over IKC De Kameleon.  

De leerlingen geven ons een 8.4, dat betekent dat zij tevreden zijn over de school. 

We scoren hiermee boven de landelijke benchmark PO, waarvan de score 8.2 is. 

 

We hebben de ouders gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de school van hun zoon/dochter. 

Deze vraag geeft inzicht in de algemene tevredenheid van de ouders over IKC De Kameleon. 

Jullie geven ons een 7.8, dat betekent dat ouders tevreden zijn over de school. 

We scoren hiermee boven de landelijke benchmark PO, waarvan de score 7.6 is. 

 

De medewerkers kregen de volgende stelling voorgelegd: ‘Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden 

met mijn werk’. Deze stelling geeft inzicht in de algemene tevredenheid van de medewerkers over hun 

werk bij IKC De Kameleon. 

Voor deze stelling hebben zij een 8.9 gegeven, dat betekent dat medewerkers zeer tevreden zijn over 

hun werk bij IKC De Kameleon. 

We scoren hiermee boven de landelijke benchmark PO, waar de score 8.4 is. 

 

 

Studiedag 8 juni 2021 

Op dinsdag 8 juni hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 

8 vrij, i.v.m. een studiedag.  

Op deze dag gaan wij de tevredenheidsonderzoeken 

verder analyseren en in kaart brengen wat de sterke en 

verbeterpunten zijn en welke verbeterpunten we 

volgend jaar gaan oppakken. 

Ook ronden we de laatste analyses af die we nodig hebben om te bepalen hoe we het geld vanuit het 

Nationaal Programma Onderwijs gaan besteden. 

We evalueren onze visie en missie en kijken naar de onderwerpen voor het jaarplan van 2021-2022. 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.demarinx.nl%2Fag-24661-7-140601%2Fagenda%2Fstudiedag_leerkrachtenkinderen_vrij.html&psig=AOvVaw1i-ea31rqvWscWCx6fBklS&ust=1622284243687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj0qvKV7PACFQAAAAAdAAAAABAE


Oud papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw op de website 

- geen 

 

 

 

 

 

 

3 juni 2021  Fotograaf 

4 juni 2021  Fotograaf 

8 juni 2021  Studiedag, alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij 

25 juni 2021  Rapport mee 

28 juni- 2 juli 2021 Oudergesprekken 

 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   

 


