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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Lessen Mickey en Marcia 
Inmiddels zijn de kickboks/worstellessen van meester Micky van Central Gym afgerond. De groepen hebben 
afscheid van hem genomen en tijdens de Koningsspelen, waar meester Mickey ook een activiteit zal 
begeleiden, nemen we met de hele school afscheid van hem. We kijken terug op fijne en leerzame lessen. 
Inmiddels trainen er leerlingen van de Kristal bij Central Gym. Fijn dat dit ook een opbrengst is. 
 
Juf Marcia zal na de meivakantie nog een aantal danslessen geven. U hoort van ons wanneer u bij de laatste 
les aanwezig kan zijn. Daarnaast is zij druk bezig met het begeleiden van groep 8 voor de musical. Dat 
belooft wat! 
 
Themabezoek raad van bestuur 
Ieder jaar bezoekt de raad van bestuur, aangevuld met twee leden van de raad 
van toezicht, een collega-directeur en een MR lid alle scholen van de stichting. 
Bestuurders en raad van toezicht leden staan op een afstand van de scholen. 
Door middel van deze bezoeken zien zij de scholen in bedrijf en krijgen zo een 
goed beeld van alle scholen van onze stichting. Op dinsdag 17 mei is de Kristal 
aan de beurt. Wij zullen de school presenteren en daarnaast zullen de gasten 
lessen bezoeken. We zijn trots op wat we tijdens dit bezoek kunnen laten zien. 
 
Reminder koffieochtend 
We zien u graag aanstaande vrijdagochtend. Om 8.45 starten we met de koffie ochtend. Sonja en ik zullen 
een presentatie geven over waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest, wat we nu doen en wat 
de plannen voor volgend jaar zijn. Hierna starten de koningsspelen en kunnen ouders/verzorgers die zich 
hebben opgegeven om te helpen daarmee starten. 
We hopen op een grote opkomst. 
 
  

Koffie ochtend : Vr. 22-04 

Koningsspelen (va. 12.00 vrij) : Vr. 22-04 

Meivakantie (alle leerlingen vrij) : Ma. 25-04 t/m Vr. 06-05 

Schoolreis : Di. 24-05 

Studiedag (alle leerlingen vrij) : Wo. 25-05 

Hemelvaart (alle leerlingen vrij) : Do. 26-05 en Vr. 27-05 
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Resultaten tevredenheidsonderzoeken najaar 2022 
Het heeft even geduurd i.v.m. corona, maar we kunnen nu laten weten welke punten er naar voren zijn 
gekomen bij de tevredenheidsonderzoeken bij ouders, leerlingen en teamleden. 
 
Wat opvalt is dat zowel ouders, leerlingen als teamleden zeer tevreden zijn over de sociale veiligheid en het 
schoolklimaat. Leerlingen voelen zich hier in de regel veilig en gezien. Een mooi resultaat na alle acties van 
de afgelopen jaren op dit vlak om hierop uit te komen. We handelen pedagogisch tactisch en zien onze 
leerlingen. Bij incidenten hanteren we duidelijke regels en zorgen we altijd dat datgene wat gebeurd is 
goed afgehecht wordt. De sfeer op school ervaart iedereen als goed. 
 
Wat ook opvalt is dat ouders op alle gebieden boven de norm scoren. Van alle ouders/verzorgers heeft 53% 
de vragenlijst ingevuld en dat is een betrouwbare score. Geen enkele vraag of deelgebied scoort matig of 
onvoldoende. Naast de positieve reacties op gebied van veiligheid geven ouders aan zeer tevreden te zijn 
over:  

• de nieuwsbrief; 

• dat de school goed op tijd begint; 

• de kwaliteit van lesgeven door de leerkrachten; 

• het afstemmen van het onderwijs door de leerkracht op hun kind ; 

• het zicht op de leerontwikkeling van hun kind; 

• het zicht op de doelen waar hun kind aan werkt; 

• de toegankelijkheid van de leerkracht/ school als ouders een probleem willen bespreken; 

• de adviezen die ouders krijgen als zij hun kind willen helpen; 

• de ouderavonden; 

• de rust in de school; 

• inzet en motivatie van het team; 

• goede communicatie tussen school en ouders. 
 
Zowel ouders als leerlingen geven aan dat het fijn zou zijn als leerkrachten meer contact opnemen met 
ouders als er sprake is van successen. 
 
Wat betreft de leerlingen en het team is het opvallend dat de leerlingen minder tevreden zijn over 
ontwikkelpunten die we voor de komende jaren als ontwikkelpunt bedacht hebben. 
Dat zijn bijvoorbeeld: 

• meer zingen; 

• meer aandacht voor creatieve vakken; 

• meer zeggenschap over het plannen en het maken van lessen. 
 
De leerlingen zijn zeer tevreden over de volgende punten: 

• goede methodes voor lezen en rekenen; 

• werken met de computer; 

• plannen van je huiswerk (voor bovenbouwgroepen); 

• juffen en meesters die vriendelijk zijn, goed kunnen uitleggen en je helpen als het nodig is; 

• dat duidelijk is dat je op de Kristal fouten mag maken; 

• dat er duidelijke regels zijn en dat juffen en meesters ervoor zorgen dat kinderen zich hieraan 
houden; 

• dat juffen en meesters optreden tegen pesten; 

• dat de school er netjes uit ziet. 
 
Onze leerlingen vinden de Kristal een goede school en geven de Kristal een 8,5. 
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Maar, er valt natuurlijk altijd wat te verbeteren. De leerlingenraad heeft samen met de groepen hierover 
gesproken en hebben de volgende verbeterpunten voor de school bedacht: 

• Twee keer per week verplicht samenwerken, bijvoorbeeld de laatste tien minuten van een 
rekenles;  

• We vinden het belangrijk dat de juf of meester iemand aanspreekt als je te laat komt. Als dit 
regelmatig gebeurt en je kan er zelf iets aan doen, willen we dat de meester of juf met ons 
afspreekt dat we de gemiste tijd inhalen;  

• Meer tijd maken voor muziek en zingen in de klas, liefst elke week;  

• Tekenen tijdens het voorlezen;  

• Bij stil lezen zelf een plekje mogen kiezen in de klas;  

• Samen lezen, in duo's (theaterlezen). We willen hier meer boeken van;  

• Tutorlezen;  

• Meer tijd maken om te leren over andere culturen;  

• We willen graag weer gymmen met een gymmeester of juf;  

• Alle klassen netjes houden.  
 
Aan het eind van het schooljaar bespreken we dit weer met de groepen en de leerlingenraad. 
 
Al met al zijn we dus trots op de resultaten. Dat wil niet zeggen dat we nu tevreden 
achterover gaan leunen. We blijven iedere dag ons best doen om goed onderwijs te 
bieden én te blijven ontwikkelen. Mocht u tegen iets aan lopen, schroom dan niet 
om ons dat te melden. Want als we niet weten dat u iets dwars zit, kunnen we er 
niets mee. De drempel is laag en we ontvangen u graag. 
 
Voor nu wens ik u, namens het hele team, een fijne meivakantie toe. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
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Reminder schoolfruit 
We hebben de afgelopen periode kunnen genieten van 
heerlijk gratis schoolfruit. Helaas is het schoolfruit 
programma bijna afgelopen.  
 
Na de meivakantie wordt er geen fruit en/of groente meer 
geleverd. Wilt u uw zoon of dochter dan weer elke dag 
fruit en groente meegeven? 
 
Alvast bedankt! 
 
 
 
 Reminder Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april vieren we op de Kristal de Koningspelen. Dit wordt een gezellige en sportieve 
ochtend!  
 
We starten de dag met een lekker koningsontbijt, dit wordt aangeboden door de landelijke organisatie 
van de Koningsspelen.  
 
Daarna beginnen de activiteiten: 
- De groepen Tijgeroog, Smaragd, Onyx, Robijn en Aventurijn gaan spelletjes spelen op het 

schoolplein en er is een springkussen.  
- De overige groepen krijgen een professionele en sportieve clinic aangeboden én ze gaan met 

meester Mickey nog extra kickboksen. 
    
Omdat we de hele ochtend met sport bezig zijn, moeten de leerlingen in sportkleding en gympen op 
school komen: 
- Voor de groepen Aventurijn, Saffier en Topaas willen we u bovendien vragen om binnen-gympen 

mee te geven.  
- Voor de groepen Granaat, Toermalijn en Olivijn vragen wij u om een extra vest of sporttrui mee te 

geven, omdat zij buiten gaan sporten. 
- Ook leuk: Oranje sportkleding! 
 
Alle kinderen krijgen tijdens de kleine pauze drinken en een stuk fruit/groente.  
 
De Koningspelen zijn om 12.00 uur afgelopen. Daarna zijn alle leerlingen vrij en  
begint de Meivakantie. 
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