
Ouderenquête juni 
2019  
Voor de vakantie hebben we de 
ouders gevraagd een enquête in te 
vullen over de kwaliteit op De 
Nijepoort. Het responspercentage 
was 40%.  

Verkeerssituatie  
Een onderdeel dat we graag willen verbeteren is de verkeerssituatie rondom 
de school. Inmiddels hebben school, bestuur en gemeente een overleg gehad 
om te bespreken waar er verbetering mogelijk is. De aanbesteding moet nu 
door de gemeente worden gedaan. Een drempel op de Groenekanseweg, een 
punaise op de weg bij de school, verbreding van de plek waar ouders hun 
fietsen neer kunnen zetten en een duidelijke plek waar de kinderen over 
kunnen steken zijn opgenomen in het plan. 

Welbevinden 
Ten aanzien van het welbevinden blijven wij er scherp op dat we voldoende 
aandacht besteden aan ruzies en misverstanden. Wij geloven er in dat het 
scheppen van een positief en veilig klimaat de basis is van sociale veiligheid 
en een voorwaarde is om tot leren te komen. Mocht er zich een situatie 
voordoen waarin u vindt dat we dat niet genoeg doen, dan kunt u dat bij de 
leerkracht, intern begeleider of directie aangeven.  

De groepsvorming is in de afgelopen zes weken weken ontstaan, waarbij we 
wekelijks lessen hebben gegeven uit Leefstijl, de Gouden Regels dagelijks zijn 
besproken en samen met de kinderen afspraken zijn gemaakt over hoe we het 
in de groep willen. In oktober nemen we bij groep 5 t/m 8 vragenlijsten van 
ZIEN af, waarmee we monitoren hoe de kinderen de sfeer en het leren en 
werken in de groep ervaren.  

Het team ervaart het net als ouders positief dat er weinig lesuitval is. Ook 
over de bekwaamheid van de leerkrachten en over de sfeer op school zijn we 
net als ouders tevreden.  
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Nieuwsbrief  
 OKTOBER 2019

Groep 1 & 2 
Werken na de 
herfstvakantie met 
het nieuwe thema 
landen.  

Groep 3  
Groep 3 werkt met 
Veilig Leren Lezen 
en zijn in kern 3 Dag 
en Nacht en sluiten 
aan bij thema 
Landen.  

Groep 4 t/m 8 
gaan werken aan 
vrijheid van geloof, 
wereld- 
godsdiensten en de 
daarbij horende 
tradities. 



MQ Scan  
De MQ Scan is een betrouwbare en valide 
bekwaamheidstest die kan worden gebruikt 
om de competentie van motorische 
vaardigheden van 4- tot 12-jarige kinderen in  
het primair onderwijs te beoordelen. 

Na de herfstvakantie voert Rens in de gymles de MQ 
scan uit in elke groep. De bedoeling van deze test is 
dat we inzichtelijk krijgen hoe de coördinatie, 
balans, grove en fijne motoriek van de kinderen is. 
Middels spelletjes, specifieke oefeningen en een 
parcours zullen we de metingen doen en met 
resultaten komen. 

ZIEN! 

In het rapport 
zullen de 
resultaten met 
u als ouder 
gedeeld 
worden. Mocht 
het zo zijn dat 
naar aanleiding van bepaalde bevindingen overleg 
plaats moet vinden, dan komt Rens graag met de 
betreffende ouders in contact.  

Op de website https://www.mqscan.nl/ kunt u 
uitgebreide informatie vinden.  
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De afgelopen weken stonden in het teken van 
groepsvorming: het vormen van een positieve 
groep waarin kinderen zich veilig voelen en zich 
gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een 
prettig leerklimaat.

De ZIEN!-leerkrachtvragenlijst geeft op basis 
van een analyse van observaties concrete 
doelen en handelingssuggesties. Als aanvulling 
kunnen ook leerlingen een tweetal vragenlijsten 
invullen, die dezelfde dimensies bevragen. Op 
die manier wordt de leerkracht geholpen in het 
nadenken over een eventuele aanpak voor een 
groep of leerling.

ZIEN! hanteert zeven dimensies. Dit zijn twee 
graadmeters die een signaalfunctie hebben op 
het gebied van veiligheid: Welbevinden en 
Betrokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies 
(Sociale autonomie, Sociale flexibiliteit, Sociaal 
initiatief, Impulsbeheersing en 
Inlevingsvermogen) die relevante informatie 
geven over de ontwikkelingsbehoeften van een 
leerling op sociaal-emotioneel gebied.

Oktober is een geschikt moment om te 
monitoren hoe de kinderen denken over 
veiligheid in de groep en over hun eigen leren 
en werken (groep 5 t/m 8). Ook de leerkrachten 
vullen per kind lijsten in (groep 3 t/m 8) over 
verschillende aspecten van de sociaal-
emotionele ontwikkeling. We gebruiken 
hiervoor het programma ZIEN!. 

https://www.mqscan.nl/


Samenwerking school, CJG en GGD 
Graag willen we u nader kennis laten maken met twee belangrijke partners van de 
Nijepoort als het gaat om het bieden van zorg bij opvoedingsvragen en vragen 
rond gezondheid.   

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)De Bilt:  

Wat doet het CJG voor u als ouder? 

Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, 
ambulant begeleiders, thuisbegeleiders en 
school-CJG'ers om u te adviseren en de 
ondersteuning te geven die u nodig heeft. Sinds 
1 januari 2015 is het CJG de Bilt ook de plek 
waar u terecht kunt voor informatie en/of het 
aanvragen van individuele voorzieningen en 
beschikkingen. Ook hebben wij goed contact 
met onder andere huisartsen, kinderopvang, 
scholen en welzijnsorganisaties zoals Stichting 
MENS. Door dit uitgebreide netwerk hoeft u zelf 
niet meer te zoeken bij welke organisatie u moet 
zijn. Het CJG is namelijk dé ingang voor al uw 
vragen. Het CJG is er voor iedereen, u heeft 
geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. 

Voor wie? Voor ouders, kinderen en jongeren 
tot 18 jaar die ingeschreven staan in gemeente 
De Bilt, en voor professionals die werken met de 
voorgenoemde doelgroepen. Let op: onder 
gemeente De Bilt vallen ook Bilthoven, 
Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan 
en Westbroek. Zij zijn welkom met al hun 
vragen over opvoeden en opgroeien.  

Wat? Van bedplassen tot grensoverschrijdend 
gedrag en van faalangst tot (vecht)scheidingen, 
geen vraag is te groot of te klein. 

Waar? Bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
De Bilt via 030-229 50 50 (op werkdagen tussen 
09.00 en 13.00u) of info@cjgdebilt.nl. 

Wat biedt CJG de Nijepoort? 

Vanuit het CJG is José Fonkert de vaste 
schoolondersteuner van de Nijepoort. Dat 
betekent dat wij José Folkert uit kunnen 
nodigen om aan te schuiven bij een 
oudergesprek. Wij zien hier vooral voordeel als 
bepaalde vragen rond het gedrag of het welzijn 
van een kind zowel thuis als op school spelen. 
We bespreken met u als ouder of u onze zorgen 
ook in de thuissituatie herkent en vragen dan 
toestemming om José Folkert uit te nodigen om 
met ons mee te denken. José denkt vanuit haar 
expertise mee; hierdoor zorgen we dat een kind 
zowel thuis als op school geholpen wordt vanuit 
een gezamenlijk vertrekpunt. Mocht er meer 
hulp nodig zijn, dan is José Folkert degene die 
een vervolgtraject in gang kan zetten. De 
hulpvraag van de ouders is hierbij leidend. Het 
kan dan bijvoorbeeld gaan om onderzoek (door 
een medewerker uit het diagnostisch team), om 
begeleiding door een opvoedkundig 
medewerker, om inschakelen van de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige of om begeleiding bij 
echtscheiding. 

Zowel vanuit school als vanuit het CJG zien we 
dat het goed werkt als het CJG snel aanschuift 
en we gezamenlijk snel tot handelen komen.  
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Wat doen de jeugdarts en de 
jeugdverpleegkundige van de GGD voor u en 
voor de school? 

Binnen het CJG is de GGD een aparte afdeling 
die vooral gericht is op het ondersteunen bij 
lichamelijke en medische problemen 

Het consultatiebureau voor 0-4 jarigen is uw 
eerste contact met de GGD. De jeugdarts en de 
jeugdverpleegkundige volgen uw kind ook nog 
tijdens de basisschooltijd en op de middelbare 
school . 

Standaard gezondheidsonderzoeken 

Er zijn drie vaste momenten waarop uw kind 
wordt uitgenodigd voor een onderzoek. Als uw 
kind in groep 1 of 2 en in groep 7 zit en in de 2e 
klas van het voortgezet onderwijs. Voor deze 
onderzoeken ontvangt u van ons een 
uitnodiging en vragen wij u om een vragenlijst 
in te vullen. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige 
of doktersassistente onderzoekt uw kind. Zij 
kijken naar de geestelijke- en lichamelijke 
gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De 
jeugdarts heeft ook regelmatig contact met 
leerkrachten, logopedisten, 
consultatiebureauartsen, huisartsen en 
hulpverleners van andere instellingen. Deze 
contacten zorgen, samen met de informatie uit 

de onderzoeken, voor een goed totaalbeeld van 
uw kind. 

Als u zelf vragen heeft over de ontwikkeling of 
gezondheid van uw kind dan kunt u contact 
opnemen met het CJG. Ouders, leerkrachten, 
maar ook kinderen zelf, kunnen een extra 
onderzoek of gesprek aanvragen. De 
jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen houden 
hiervoor spreekuur in het CJG. ( zie https://
www.cjgdebilt.nl/contact ) 

Nijepoort en GGD: in overleg met u als ouder 
kunnen wij GGD arts Annemarijn Teunis vragen 
om aan te schuiven bij een overleg als we 
denken dat er sprake is van een lichamelijk of 
medisch probleem om met ons mee te denken. 
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Belangrijke data 

Rapport groep 1 & 2 dinsdag 29 oktober , Rapport groep 3 t/m 8 dinsdag 12 november  

Schoolfotograaf donderdag 31 oktober (geen gym)  

Fietscontrole vrijdag 1 november  

Buurtsporten vrijdag 8 november 14:00-15:00 uur hockey clinic  

Buursporten vrijdag 15 november 14:00-15:00 uur Boot Camp clinic  

Maandviering 1/2B, 3, 5/6, 6/7 vrijdag 22 november 13:15 uur  


