
 

Torenpraat 
Schooljaar 2020-2021 

19 maart ‘21 

Hoe tevreden bent u? 
Oudertevredenheidspeiling 

Iedere 2 jaar vragen wij uw mening over het onderwijs op onze school. 
Het is voor ons belangrijk te weten wat u daar van vindt. U ontvangt 
hiervoor vandaag een vragenlijst per mail. Dit geeft ons namelijk de 
mogelijkheid eventueel met u in gesprek te gaan en ons onderwijs 
daar waar nodig te verbeteren. Wij stellen uw mening daarom zeer op 
prijs en hopen dus dat u de tijd en gelegenheid wilt nemen om de 
vragen te beantwoorden. Hoe meer respons, hoe beter het beeld van 
onze school wordt weergegeven. We versturen de vragenlijst naar 
‘ouder 1’ van het gezin*. 

"Iedere 2 jaar zult u zeggen, maar vorig jaar was er toch ook een 
vragenlijst? " 

Inderdaad, maar die was hoofdzakelijk gericht op het Thuisonderwijs 
i.v.m. COVID-19. Dit jaar sturen wij u de algemene vragenlijst die 
meerdere facetten van ons onderwijs behandelt. 

*U kunt via het ouderportaal van ParnasSys zelf uw gegevens 
aanpassen, mochten hier wijzigingen in zijn. We vinden het fijn om 
altijd de juiste gegevens te hebben.  

En de leerlingen? 
Die hebben vorige week de ‘monitor sociale veiligheid’ ingevuld. Dat 
is een door de Inspectie verplicht gestelde vragenlijst die monitort 
hoe kinderen het op school vinden. De leerlingen uit de bovenbouw-
unit geven De Toren gemiddeld een heel mooi cijfer, namelijk een 

8.1 

Daar zijn we heel trots op met elkaar! In een volgende Torenpraat 
zullen we u hier meer over vertellen. 

 

  
 

 

Rapportfolio 
Vandaag krijgen alle kinderen van 
De Toren hun rapport mee naar 
huis. Dit jaar ziet het rapport er 
een beetje anders uit dan u van 
ons gewend bent.  

Onze visie “Samen Lerend 
Ontwikkelen” wordt ook in de 
rapporten steeds beter zichtbaar. 
We geven niet langer alleen een 
cijfer voor bijvoorbeeld taal en 
spelling. We vinden het ook heel 
belangrijk om u deelgenoot te 
maken van de ontwikkeling van 
uw kind. Daarom zit er deze keer 
ook een doelenboekje bij voor 
rekenen én heeft elke leerling 
een ‘trots-werkje’ uitgezocht.  

Tenslotte hebben we aandacht 
besteed aan sociaal emotionele 
vaardigheden en ‘leren leren.’ 
Het mooie van deze 
ontwikkelingskaarten is dat ze, 
na meerdere rapporten, de 
ontwikkeling van elk kind in 
beeld brengen op deze gebieden.  

Het is ook daarom dat we het 
geen rapport meer noemen, maar 
spreken van een rapportfolio.  

Team De Toren 

 

 

De Toren dankt haar naam aan de Lobbekestoren. Het stevige 
fundament van deze Toren is nog steeds zichtbaar in 
Zevenbergen. We zien het als onze primaire taak om net zo’n 
stevige basis bij onze leerlingen te ontwikkelen, zodat ze daar 
hun verdere leven van kunnen profiteren. 

 

  



 

Verkiezingen   
Medezeggenschapsraad 
 

Tot 1 maart 2021 is er gelegenheid gegeven om jezelf aan te melden als lid van de MR. 

Hier is geen reactie op gekomen.  

Zoals u heeft kunnen lezen hebben Lenneke Derks en  
Robèrt van Vlimmeren zich herkiesbaar gesteld.  

Zij kunnen zonder verkiezingen doorgaan als lid van de MR.  

Bedankt voor het vertrouwen! 

Groetjes van de MR;  
Lenneke Derks,  
Robèrt van Vlimmeren,  
Diana de Haay Schalk en  
Victorine van Bijsteren Teulings 
 

Vakantieplanning  
2020-2021 
De vakantieplanning voor volgend schooljaar is bekend: 
 

Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021 

Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

2e Paasdag  18 april 2022 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart   26 en 27 mei 2022 

2e Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022 

 
Later dit schooljaar zullen we u informeren over onder andere de studiedagen voor het aankomende 
schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
Luizen pluizen   
Luizencontrole 
Op dit moment mogen er geen ouders de school in komen. Dat betekent dat we ook geen luizencontrole 
kunnen doen bij de kinderen. Gelukkig kunt u ook prima zelf de luizencontrole doen bij uw kind. Hier 
vindt u meer informatie over de luizencontrole en nog een handig filmpje.  

Mocht uw zoon/ dochter onverhoopt luizen hebben, laat u dit dan weten aan de leerkracht?  

Dank u wel! 

 

Een digitale kop koffie 
Ouderkamer 2.0 
Op 29 maart staat er van 08.30 – 09.15 uur een ouderkamer gepland. Helaas mogen we u nog steeds niet 
fysiek op school ontvangen. Daarom zullen we in deze 2.0 versie een ‘digitale kop koffie’ met u drinken. 
We zullen via Teams met elkaar in gesprek gaan. Het onderwerp van dit gesprek zullen de (eerste) 
uitkomsten van de oudertevredenheidspeilingen zijn.  

Indien u interesse heeft om deel te nemen, kunt u vóór vrijdag 26 maart een mailtje met uw naam en de 
naam en unit van uw kind sturen aan info.toren@dewaarden.nl . 

U ontvangt dan op vrijdag 26 maart een vergaderlink voor het gesprek. Graag zien we u dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke 
data 

 

 

 
 
Maandag 22 maart   
  
23 maart tm 1 april 
 
Maandag 29 maart 
 
Dinsdag 30 maart 
 
2 april tm 5 april 
 
 
 
00 maand 

 
 
MR vergadering 
 
Ambitiegesprekken (online) 
 
Ouderkamer (online) 
 
(online) studiedag Team: LEERLINGEN VRIJ! 
 
Paasweekend: LEERLINGEN VRIJ!  

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen#x9jupfof-downloads-8285
https://youtu.be/TWFC2ndnZtY
mailto:info.toren@dewaarden.nl

