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Ons onderwijs onder de loep 
 
De verbetering van ons onderwijs is een continu proces, waar alle 
leerkrachten met veel betrokkenheid aan werken. 
Om een goed beeld te krijgen van onze school hebben we 
kortgeleden een audit laten uitvoeren. Tijdens deze audit zijn lessen 
bezocht in alle groepen, heeft de auditor met leerlingen, ouders, 
leerkrachten en met de locatie coördinator, Intern begeleider en 
directie gesproken. Naar aanleiding van alles wat er gezien en 
gehoord is, heeft de auditor een rapport opgemaakt.  
In dit rapport staat onder andere dat onze school een veilige school 
is waar ouders nauw contact hebben met de leerkracht en waar 
kinderen aangeven dat er niet of nauwelijks gepest wordt. Ook is de 
expertise van de verschillende leerkrachten opgevallen en 
afstemming van de verschillende activiteiten door de hele school.  
Naast complimenten hebben we ook enkele adviezen mogen 
ontvangen die goed aansluiten bij de koers die we als team ingezet 
hebben. De medezeggenschapsraad denkt mee in dit proces.  
 
Traktaties 
 
Wie jarig is, trakteert! Dat is een gezellige traditie waar we binnen 
school echt even de tijd voor nemen. Toch willen we u, als ouders 
erop attenderen dat er bij de traktaties nagedacht moet worden 
over de veiligheid in verband met Corona. Traktaties kunnen er nog 
steeds leuk uitzien, mits de etenswaren maar voorverpakt zijn. Dus 
geen zelfgemaakte etenswaren dit schooljaar. 
Ik deel een link met jullie waar je misschien een goed idee vindt. Op 
internet zijn nog veel meer van dit soort ideeën te vinden.  Denk 
bijvoorbeeld aan Pinterest. 
https://www.ladylemonade.nl/trakteren-op-school-corona-
traktaties/ 
 
Coronamaatregelen op de Samensprong 
 
Sinds kort is er het weer mogelijk om door het gebouw te lopen om 
het schoolplein te bereiken. Erg fijn voor de ouders die met de auto 
naar school komen. We hebben u gevraagd om het gebouw echt 
alleen als doorloop te gebruiken en niet in het halletje te wachten 
tot de bel gaat. We zijn erg blij te zien dat iedereen zich hieraan 
houdt. Voor de kinderen is het ook fijn om vlak voor de bel 
klasgenootjes te ontmoeten op het plein en nog even te spelen. 
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De andere belangrijke regel waar ouders mee te maken hebben, is 
het buiten afscheid nemen. Ook dit verloopt erg goed. Van klein tot 
groot wordt er buiten afscheid genomen en gaat iedereen rustig 
naar binnen. De ouders van groep 1/2 zwaaien vaak nog even voor 
het raam voor de les begint. 
Mocht u merken dat u de leerkracht niet of te kort hebt kunnen 
spreken voor schooltijd, bel dan na schooltijd gerust nog even.  
Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober is opnieuw erg 
duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat we met elkaar zorgen 
voor afstand en hygiëne. We blijven hier op school ook 
onverminderd op letten. We proberen de toegang van externen te 
beperken waar nodig. Voor nu blijven we wel werken met studenten 
en vaste vrijwilligers. Iedereen die hiertoe behoort, blijft direct thuis 
wanneer hij of zij gezondheidsklachten heeft en laat zich testen. 
Vooralsnog zijn er geen verdere aanscherpingen bekend gemaakt 
voor het basisonderwijs.  
 
Zet je licht aan 
 
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in! De ANWB zet zich 
al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft 
wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers 
zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af 
bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan 
moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de 
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed 
zichtbaar op de fiets naar school gaan. De ANWB 
fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw 
kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De 
gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat 
makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het 
hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na 
het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. 
Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter 
aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom 
ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op 
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 
 
Leerlingenraad 
 
Inmiddels zijn de leden van de leerlingenraad 2020-2021 bekend. In 
de groepen zijn zij democratisch gekozen. Het gaat om de volgende 
leerlingen; 
Groep 5: Abdullah en Fayenne 
Groep 6: Noa-Lynn en Hiba 
Groep 7: Tassniem 
Groep 8: Nour 
 
Hieronder lees je waarom de Samensprong waarde hecht aan het 
hebben van een leerlingenraad en welke uitdagingen dit biedt voor 
de leerlingen.  
 
Waarom een leerlingenraad? 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie


 
 

 
 
 
 

We vinden het belangrijk dat kinderen een eigen stem hebben 
binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat hun mening ertoe 
doet, dat ze gehoord worden. Ook krijgen de kinderen zo beter 
inzicht in de organisatie van de school. Dit betekent meer 
betrokkenheid met de school en ook het gevoel 
verantwoordelijkheid te zijn voor schoolse zaken wordt bevorderd. 
Ze leren welke ideeën realistisch en haalbaar zijn en maken 
spelenderwijs kennis met de werking van een democratie. Het actief 
burgerschap wordt bevorderd en de kinderen helpen mee met het 
verbeteren van de kwaliteit van de schoolorganisatie. Tot slot 
worden er tal van vaardigheden geoefend. Bijvoorbeeld het spreken 
voor een groep, een ander uit laten praten, of je mening durven 
zeggen.  
 
We hebben met elkaar afgesproken dat we als leerlingenraad ten 
minste zes keer vergaderen dit jaar. Dit gebeurt onder begeleiding 
van de locatiecoördinator en vindt plaats in een kantoorruimte in de 
school. We oefenen daarbij met de rol van voorzitter en notulist. 
Ook is er om de week een klassenvergadering waarin ideeën, 
meningen en alles wat verder van belang is, met elkaar wordt 
besproken. De belangrijkste punten hieruit koppelen de leerlingen 
dan terug tijdens de vergadermomenten van de leerlingenraad.  
Uiteraard worden de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 niet vergeten. 
Ook hun mening doet ertoe. De leden van de leerlingenraad komen 
in de klassen voor bijvoorbeeld een klassengesprek bij onderwerpen 
die voor de onderbouw van belang is. Bij de laatste twee 
leerlingenraadvergaderingen mag een leerling van groep 4 
aansluiten om alvast kennis te maken en te ervaren.  
 

Deze week stellen de leden zich voor via Social Schools.   
 

 
 
 
 

 


