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Beste ouders/verzorgers, 
 
Met enige regelmaat namen wij in het verleden oudertevredenheidsonderzoeken af, omdat we willen 
weten hoe jullie als ouders over de school denkt. Wij zijn van plan dit nu op een andere manier vorm 
te geven, omdat we bij de vragenlijsten het gesprek missen om door te kunnen vragen. We willen 
graag weten waarom jullie ergens wel of niet tevreden over bent, zodat we het onderwijs aan jullie 
kinderen voortdurend kunnen verbeteren.  
 
We gaan het anders aanpakken door ouderpanelgesprekken te organiseren. In verschillende 
gesprekken met jullie willen we de kwaliteit van de school evalueren. Aangezien we niet met alle 
ouders diepgaand in gesprek kunnen gaan, nemen we interviews met een groep ouders af, die a-
select (willekeurig) gekozen is. Door dit soort gesprekken, argumenten en zelfreflectie met ouders 
denken wij nog beter zicht op onze kwaliteit te krijgen. Voor alle ouders, die niet uitgenodigd zijn maar 
toch graag iets in willen brengen, is er een inloopmogelijkheid.   
 
We organiseren twee avonden waarop we gesprekken voeren. 
1. De eerste ronde gesprekken wordt gehouden op 21 februari en ziet er als volgt uit: 

18:30 – 19:25 uur Inloopmogelijkheid voor alle ouders  
19:30 – 20:25 uur Interview ouders bovenbouw (een vastgesteld aantal ouders  
   wordt a-select gekozen uit de leerlingenlijst) 
20:30 – 21:30 uur Interview ouders onderbouw (idem) 

2. De uitkomsten van dit gesprek worden voorgelegd aan een volgende groep (a-select) gekozen 
ouders en in samenspraak met deze ouders, directie en een aantal leerkrachten geïnterpreteerd, 
waarbij conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd.  

 Deze tweede ronde gesprekken vindt plaats op 19 maart en ziet er als volgt uit: 
 19:30 – 19:40 uur Opening door de directeur 
 19:40 – 20:00 uur Presentatie bevindingen 1e ronde gesprekken  
 20:00 – 20:45 uur Pauze 
 20:45 – 21:30 uur Discussie  
 21:30 – 21:55 uur Vaststellen conclusies 
 21:55 – 22:00 uur Afsluiting door de directeur 
Op basis van de uitkomsten van bovenstaande gesprekken formuleren we beleidsvoornemens voor  
de komende jaren. 
 

INFOBULLETIN 
IKC DE HOGE HOEVE 

 
20 januari 2018 



 
 

Volgende week worden de ouders, die a-select zijn gekozen, uitgenodigd voor een gesprek op één 
van de twee avonden. Mochten jullie niet bij de onderzoeksgroep horen, dan ben je van harte welkom 
op de inloop tijdens de eerste avond op 21 februari van 18:30-19:25 uur. We hopen van harte dat jullie 
op deze manier mee willen bouwen aan de kwaliteit van onze school in het belang van optimale 
ontwikkelingskansen van onze kinderen. 
 
Dit traject wordt op alle scholen van onze stichting uitgezet en begeleid door onderwijsadviesbureau 
CPS Onderwijsontwikkeling en advies (www.cps.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter de Vries, CPS Onderwijsontwikkeling en advies 
Wim Oosterman, directeur IKC de Hoge Hoeve 
 
 

In de prijzen bij het Westervoort Schoolschaaktoernooi! 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.cps.nl/


 
 

 
 
 

 
NIEUWS VAN HET PEUTER/KLEUTERPLEIN  
 
Groep Meerkoet bakt…..! 
 
Iedere week hebben de kinderen van groep Meerkoet een bakactiviteit. Een groepje kinderen bakt dan 
iets lekkers zoals zandkoekjes, broodjes, appelflappen of cakejes. De kinderen helpen mee met kneden, 
roeren, versieren, vormpjes uitsteken en nog veel meer! De kinderen doen zo veel mogelijk zelf. En 
uiteindelijk wordt er natuurlijk samen heerlijk van gesmuld!   

 

 

 
Wat de kinderen op groep Meerkoet ook heel leuk vinden is speeldeeg. Dit is niet bedoeld om op te 
eten, maar puur om mee te spelen. Met bloem, water, zout en een beetje zonnebloemolie wordt het 
deeg aangemaakt, waar vervolgens mee gespeeld kan worden. Hier komen vaak de mooiste creaties 
en fantasieën uit.    

 
Even voorstellen……...…...  
 

 
 
 

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen, ik ben Suzan van Bussel en ik kom het 
team van groep Meerkoet (Zozijn) versterken. Ik ga het 
zwangerschapsverlof van collega Ellen Hoogen overnemen en mijn collega 
Mary Nas ondersteunen in haar coördinerende taken op de groep. 
Daarnaast ben ik ook ambulant ondersteuner, dat wil zeggen dat ik ook bij 
gezinnen thuis kom.  Hiervoor heb ik met veel plezier gewerkt in Didam, een 
andere locatie van Zozijn. Dus ik ben al bekend met het groepswerk en 
hoop er samen met jullie allemaal een leuke tijd van te maken op de Hoge 
Hoeve. 
Groeten, Suzanne van Bussel 



 
 

Thema: Dokter – Ziek zijn  
 
De komende weken werken we op het peuter- en kleuterplein met het thema dokter-ziek zijn – 
ziekenhuis. Hieronder een impressie.  
 

 
 
 
Ook op het kleuterplein werken we met dit thema:  
 

     
 
 
 

Belangrijke data: 
 
5 februari  : Studiedag school (kinderen vrij)  
7 februari  : Spelletjesochtend groepen 1-2 
9 februari  : Carnaval 
9 februari  : School: verslag mee 
12-16 februari  : Voorjaarsvakantie 
 
 

Namens het IKC-Team 
Wim Oosterman 

 
 

Op het peuterplein zijn de kinderen druk 
bezig met het thema dokter/ziek zijn. In de 
kring lezen we boekjes over dit thema zoals; 
Nijntje in het ziekenhuis,  Kaatje bij de dokter 
en Zaza speelt doktertje. Dit spreekt erg tot 
de verbeelding van de kinderen.  
 
We werken met taalkaarten, vertelplaat en 
attributen uit de dokterstas. Woorden zoals 
stethoscoop en oorspiegel zullen thuis de 
revue wel passeren.  
 
Op het peuterplein hebben we samen met de 
kinderen een spreekkamer van de dokter 
ingericht waar de peuters naar hartenlust de 
poppen en elkaar onderzoeken en beter 
maken. We hopen er met z’n allen een leuk 
en leerzaam thema van te maken. 
 

 


