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Beste ouders/verzorgers, 
 
Verkeerssituatie 
Vorige week hebben wij met een twaalftal buurtbewoners, Mario van Dijk (wijkbeheerder) 
en Olivier de Jonge Oudraat (gemeente), gesproken over de verkeersituatie. 
Aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen waren: 

• De buurt ziet verbetering na onze eigen acties en de Kiss and ride strook aangelegd 
door de gemeente; 

• De Kiss and ride strook wordt nog niet altijd goed gebruikt. Deze is alleen om snel uit- of in te 
stappen en niet om langer te blijven staan. Dit gaat rond schooltijden best wel goed maar de wijk 
ziet dat er op andere tijden geparkeerd wordt. De gemeente zou iets met de vakken op het wegdek 
kunnen doen; 

• De belijning van de parkeervakken is slechts gedeeltelijk aangebracht; 

• Er zijn zorgen over het verlaten van de school door oudere leerlingen op de fiets door het poortje 
en vanaf het plein. Leerlingen rijden vaak zonder goed uit te kijken de weg op; 

• Er zijn zorgen over het harder dan voetstaps rijden op het woonerf door busjes en 
ouders/verzorgers; 

• Men heeft in de winterperiode last van busjes/ auto's die met lopende motor wachten waardoor er 
veel uitlaatgassen in de wijk komen. 

 
Een deel van deze punten wordt door de gemeente opgepakt. En een deel gaat over gedrag van leerlingen, 
chauffeurs van busjes en ouders/verzorgers. Dit pakken wij op door met leerlingen over het fietsgedrag in 
gesprek te gaan en chauffeurs van busjes en ouders/verzorgers die met de auto komen te informeren. 
 
Daarnaast dus positief nieuws. De buurt ziet het effect van minder auto's bij het midden-bovenbouwplein 
doordat ouders verder weg parkeren en lopend naar school komen én door het gebruik van de  
kiss and ride strook. Men ziet ook dat auto's niet meer staan te wachten rond de rotonde. We  
hebben met de buurtbewoners afgesproken het verkeersbeleid levend te houden in de  
nieuwsbrief, tweemaal per jaar de duimpjes voor goed verkeersgedrag uit te delen, begin van  
het jaar en in januari te surveilleren voor en na schooltijd en onze oudere leerlingen  
verkeerslessen te geven over het fietsen rond de school.  
Zo kunnen we samen voor een leefbare en verkeersveilige wijk zorgen. 
 

Koffie ochtend : Di. 22-11 

Sinterklaasfeest : Ma. 05-12 (alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur) 

Studiedag : Di. 06-12 

Inloopmoment : Wo. 21-12 

Koffie ochtend & Kerstfeest : Vr. 23-12 (alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur) 

Kerstvakantie : Ma. 26-12 t/m 06-01 
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NB: nog een tip voor de Kiss and ride strook: rijdt zover mogelijk door zodat auto's achter u ook gebruik 
kunnen maken van de strook. 
 
Tips voor school waren: 
Ouders/verzorgers en buschauffeurs: 

• Aanspreken op parkeren buiten de parkeervakken; 

• Aanspreken als zij harder dan stapvoets rijden op het woonerf; 

• Aanspreken als zij met lopende motor op hun kind wachten (luchtverontreiniging); 
 
Met leerlingen die op de fiets naar school komen bespreken hoe zij vanuit de poort en het plein veilig de 
wijk in fietsen; 
 
Tips voor de gemeente waren: 

• op meer plekken rondom de school de parkeervakken duidelijk aangeven; 

• op het wegdek van de kiss & ride strook beter aangeven dat dit geen parkeervakken zijn 
 
Samen zorgen we voor een veilige verkeerssituatie op de Kristal. 
 
Personele bezetting 
Inmiddels zijn we alweer drie weken verder na de herfstvakantie. Op dit moment hebben twee groepen, 
groepen Saffier (6) en Olivijn (8) een vierdaagse schoolweek omdat het zeer moeilijk is om leerkrachten te 
vinden. Wij blijven zoeken, maar de spoeling is, zoals u weet vanuit het nieuws, heel dun. We zijn blij dat 
we dit samen met ouders/verzorgers kunnen dragen. 
 
Daarnaast is juf Ingrid vanwege persoonlijke redenen afwezig en draagt het team haar afwezigheid samen 
met een collega van een andere school binnen de stichting. Ook hiermee zijn wij als directie heel blij. 
 
Wat betreft de gymleraar meester Delano die op de vrijdagen lesgeeft ondervinden we pech. Hij heeft 
fysieke klachten die onderzocht worden. We hopen dat hij er binnen enkele weken weer is.  
 
Corona 
De Sint is inmiddels aangekomen en eind van deze week gaan leerlingen van de 
leerling raad samen met teamleden de school versieren. We zijn heel blij dat het tot nu 
toe eruit ziet dat corona ons hierin niet in de weg gaat staan. Op dit moment en de 
afgelopen drie weken zijn er geen coronagevallen in de school geconstateerd. We 
hopen dat we hier positief nieuws over kunnen blijven melden. 
 
Time to Shine  
De afgelopen week is voor het eerst weet Time to shine geweest voor de onderbouwgroepen. Wat was het 
een feest om de kinderen te zien stralen op het podium en ouders, opa's en oma's te zien stralen in de zaal. 

 
  
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik 
Directeur 
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Verslag Ouderpanel 
Op maandagavond 14 november hebben we met vijf ouders, tijdens het ouderpanel, gesproken over 

onderwerpen die met het schoolplan te maken hebben. De groep was klein maar desalniettemin bracht dit 
ouderpanel veel op. 
 
We hebben ouders allereerst geïnformeerd aan welke grote doelen we de afgelopen drie jaar gewerkt 
hebben en wat de stand van zaken is.  
 
Als we kijken naar de grote doelen kunnen we constateren dat er veel ontwikkeld is: 

1. We hebben nieuwe methodes voor technisch lezen, rekenen, spelling, taal, wereldoriëntatie en 
begrijpend lezen ingevoerd; 

2. Alle leerkrachten gebruiken het expliciete directe instructiemodel (EDI) en vormen van 
samenwerkend leren en bewegend leren waardoor er doelgericht wordt lesgegeven en leerlingen 
betrokken zijn; 

3. We werken opbrengstgericht, hebben onze schoolambities scherp en het aanbod wat er in groepen 
geboden moet worden. Daarbij hebben wij altijd scherp: wat heeft deze groep, met deze 
leerkracht, op dit vakgebied nodig? 

4. We zetten een veilig schoolklimaat neer waarin we liefdevol begrenzen en niemand buiten sluiten; 
5. We bieden een breder aanbod op gebied van sport en creatief; 
6. We hebben een hoge mate van ouderbetrokkenheid; 
7. De school is duurzamer en netter geworden met de ledverlichting en de nieuwe keukens. 

We weten ook dat er op deze vlakken nog ontwikkeling gaande is en er ook aanvullingen nodig zijn zoals: 

• Meer aandacht voor woordenschatonderwijs in de kleutergroepen en groep 3; 

• Bewegend leren door ontwikkelen; 

• Onze schoolambities wellicht nog hoger stellen; 

• Beleid ontwikkelen op creatief aanbod en keuzes maken in aanbod; 

• Nog meer transparantie naar ouders met bijvoorbeeld het Ouderportaal; 

• Het gebouw meer verduurzamen, upgraden en het schoolplein vernieuwen. 
Daarnaast zijn er vanuit het ministerie van onderwijs/ de onderwijsinspectie twee nieuwe beleidsterreinen 
die aandacht nodig hebben. Dit zijn burgerschap en het bieden van gelijke kansen. Hierop moeten wij als 
school beleid ontwikkelen en ons aanbod daarop afstemmen. 
 
Nadat we met het ouderpanel hierover gesproken hebben, hebben wij gevraagd om de parels van de 
Kristal te benoemen. Waarin straalt de Kristal, waar mogen wij trots op zijn? 
Ouders gaven de volgende parels aan: 

• Teamleden op de Kristal zien en kennen onze kinderen, zetten het kind centraal (je mag zijn wie je 
bent) en bieden passende begeleiding; 

• Er is een veilig schoolklimaat met veel structuur, duidelijkheid en rust in de school; 

• Er zijn duidelijke leerdoelen voor de leerlingen én voor de school en het team. Ook de Kristal en 
teamleden willen door blijven ontwikkelen en verbeteren; 

• De openheid en toegankelijkheid binnen de school naar en voor ouders; 

• Op de Kristal gaat men altijd uit van het positieve. 
  
Hierna hebben we gesproken over de kernwaarden van de school: vertrouwen, verbinding, eigenheid en 
groei. Herkennen ouders deze kernwaarden in ons gedrag en missen er kernwaarden? 
Ouders gaven aan deze kernwaarden goed te herkennen in het gedrag van teamleden.  
Door vertrouwen te geven ontwikkelt het kind zelfvertrouwen. In de groepen wordt gewerkt aan  
het verbinden met elkaar, de groep is één. Teamleden zien de eigenheid van het kind en bieden  
passende begeleiding waardoor kinderen hier groeien en bloeien en gelukkig zijn.  
Als tip gaven de ouders mee om de kernwaarde 'transparantie' toe te voegen. 
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Tot slot hebben we gekeken naar de 4 V's: 
Wat moet de Kristal vasthouden? Ouders gaven aan:  de rust in de school, het bevorderen van groei, het 
kind centraal stellen, vaste leerkrachten en een vast team, de kernwaarden. 
Wat moet er op de Kristal verdwijnen? Hier gaven ouders niets bij aan. 
Wat moet er op de Kristal verzwakken (waar moet minder van zijn)? Hier gaven ouders niets bij aan. 
Wat moet de Kristal versterken?  Ouders gaven aan: communicatie over aanbod/ leerdoelen naar ouders, 
meer ouders in de school, ouders delen onderling goede ervaringen (bijvoorbeeld met zwemles), gezonde 
school/ gezond gedrag, meer ruimte voor creatieve ontwikkeling (o.a. muzikale vorming), teksten 
begrijpend lezen meer laten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, meer aanbod op natuur, 
een meer uitdagende buitenruimte, een vast team met leerkrachten. 
 
Als we hiernaar kijken dan kunnen we constateren dat we al veel goed doen en dat de punten die 
aangegeven worden bij versterken bijna allemaal al uitgevoerd worden of gepland staan voor de toekomst. 
Alleen het onderwerp 'gezonde school/ gezond gedrag' heeft wel aandacht maar staat niet als onderwerp 
gepland. Goed om te merken dat we op bijna alle onderwerpen samen de neuzen dezelfde kant op hebben 
staan. 
 
Tot slot hebben we de avond geëvalueerd. Gemiddeld gaven de ouders een 8-. 
 
Tips voor een volgend ouderpanel zijn: 

• Nodig (klassen)ouders direct uit; 

• Probeer een grotere groep ouders bij elkaar te krijgen met meer expertise en daardoor een 
bredere kijk; 

• Leg bij de uitnodiging goed uit wat een ouderpanel is 
Tops waren: 

• Goed om samen te komen met ouders en school; 

• De interactie en het luisteren naar elkaar; 

• Fijn om een bijdrage te kunnen leveren; 

• Gezellige bijeenkomst; 

• Goede werkvormen (alhoewel niet allemaal uitgevoerd vanwege kleine aantal ouders); 

• Goede uitleg, goede manier van vertellen/tonen 

• Er was genoeg tijd, geen haast; 

• Er was ruimte voor ieders mening, er was een veilige omgeving. 
 
Het was leuk en fijn om voor de eerste keer een ouderpanel te organiseren. In dit geval heeft het goede 
input geleverd voor ons schoolplan en hebben we kunnen constateren dat school en ouders dezelfde 
ideeën hebben. We hebben als school ook mooie complimenten gekregen. Samen weten we meer. Dit 
smaakt naar meer ouderpanels in de toekomst!  
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Sinterklaas  
Op maandag 5 december komt Sinterklaas op bezoek op De Kristal!  
Na de bel gaan alle kinderen eerst naar hun eigen klas. Daarna gaan zij samen met de 
juf/meester naar buiten om te kijken naar de aankomst van sinterklaas. U bent van 
harte welkom om te blijven kijken (op de stoep bij het kleuterplein)! 
 
De kinderen die dat willen mogen die dag verkleed komen als sint of piet.  
 
De groepen Tijgeroog, Smaragd, Onyx, Robijn en Aventurijn mogen om de beurt op 
bezoek bij Sinterklaas in de speelzaal. De andere groepen vieren het feest met elkaar in 
de eigen klas.  
 
De sint commissie zorgt die dag voor iets lekkers: pepernoten en limonade. Wilt u wel 
een stuk fruit meegeven voor in de kleine pauze? Alle leerlingen zijn maandag 5 
december om 12.00 uur vrij. We wensen iedereen een gezellige sinterklaastijd toe en 
kijken uit naar de komst van de Sint op maandag 5 december! 

Jeugdeducatiefonds 
Mocht u vanwege uw financiële situatie een beroep willen doen op het 
Jeugdeducatiefonds, dan kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind(eren) 
of met Sonja of Beppie. Schroom niet en maak gebruik van de mogelijkheden van het 
jeugdeducatiefonds. Ongelijk behandelen is nodig om kinderen gelijke kansen te 
geven!  
 
https://www.jeugdeducatiefonds.nl 
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