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Tevredenheidsonderzoek 

In het najaar is een tevredenheidspeiling 

afgenomen onder de leerlingen van de groepen 

5-8, de ouders en de teamleden van de beide 

scholen. In deze nieuwsbrief informeer ik u 

beknopt over de resulaten van de 

leerllingtevredenheidspeiling en de 

oudertevredenheidspeiling. Een uitgebreider 

verslag vindt u op de website van de school. Bij 

de afname van de tevredenheidspeiling is in 

veel gevallen uitgegaan van één school op twee 

locaties; in enkele gevallen zijn er resultaten 

bekend die alleen voor De Mijlpaal of alleen 

voor De Waterlelie gelden.  

 

Leerlingtevredenheidspeiling  

De vragen die bij de leerlingen werden 

afgenomen gingen over het gebouw, de klas, de 

juffen en meesters, vriendjes, vriendinnetjes 

enz. De ingevulde vragenlijsten zijn opgestuurd 

naar Scholen met Succes en daar is een rapport 

gemaakt dat wel iets weg heeft van het 

schoolrapport dat de kinderen zelf ook krijgen. 

De vragenlijsten die de leerlingen hebben 

ingevuld, zijn ook op andere scholen in 

Nederland ingevuld. Zo kunnen we de scores 

van onze school vergelijken met die van andere 

scholen.  

Het gemiddelde rapportcijfer dat de leerlingen 

de Gantel geven is een 8.1. Dat is gelijk aan het 

cijfer dat kinderen in Nederland gemiddeld aan 

hun school geven.   

Het allerleukst vinden de kinderen excursies, 

maar ze vinden het ook leuk om met de 

computer te werken. Minder leuk vinden ze 

aardrijkskunde, topografie en het vak taal. 

Gymnastiek blijft een populair vak en verder 

vinden onze leerlingen samenwerken, 

handvaardigheid, tekenen en het speelkwartier 

leuk.   

De meeste kinderen hebben het goed naar hun 

zin in de groep. In de klas vinden sommige 

kinderen het wat onrustig. De regels in de 

school vinden ze wel duidelijk. Een aantal 

kinderen zegt op school gepest te worden, dat 

zijn er ongeveer even veel als in de rest van 

Nederland. Sommigen pesten zelf ook wel eens. 

Dat doen onze leerlingen iets minder dan op 

andere scholen.  

De juf of meester vinden bijna alle kinderen 

best aardig, minder dan de helft vindt hem of 

haar ook best wel streng. De kinderen vinden 

dat de leerkrachten goed kunnen uitleggen en 

hen helpt als dat nodig is. Ook krijgen ze genoeg 

extra opdrachten als ze snel klaar zijn. Eigenlijk 

zijn de kinderen heel tevreden over de juf of 

meester.  

 

Oudertevredenheidspeiling  

Enkele getallen: 51% van de ouders heeft aan 

de peiling meegedaan. Het gemiddelde 

rapportcijfer is een 7.3, een 7,4 voor De 

Waterlelie en een 7.2 voor De Mijlpaal. 96% van 
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de ouders ziet hun kind met plezier naar school 

gaan en 86% van de ouders voelt zich thuis op 

de school .  

De resultaten die de school behaalt zijn voor 

ouders het belangrijkste motief om voor onze 

scholen te kiezen. 74% van de ouders zou onze 

scholen aan andere ouders aanraden, 8% zou 

dit niet doen.  

De leerkracht wordt door de ouders als 

belangrijkste aspect voor een goede school 

genoemd. De meeste ouders zijn daar tevreden 

over. Veel ouder (89%) zijn tevreden over de 

mate waarin de leerkracht naar de ouders 

luistert. Ook zijn veel ouders tevreden over de 

vakbekwaamheid en de inzet en motivatie van 

de leerkracht (resp. 84% en 88% tevreden).  

Bijna alle ouders (95%) zijn tevreden over de 

omgang van de leerkracht met de leerlingen. 

Over de begeleiding van leerlingen met 

problemen is 41% tevreden en 18% 

ontevreden. 44% van de ouders is tevreden 

over de extra mogelijkheden voor goede 

leerlingen; 12% is hierover ontevreden.  

De sfeer wordt door veel ouders goed 

gewaardeerd. Veel ouders zijn tevreden over 

zowel de sfeer in de klas als de omgang van de 

kinderen onderling (resp. 90% en 86% 

tevreden). Ook zijn de meeste ouders (81%) 

tevreden over de rust en orde in de klas en over 

de aandacht voor normen en waarden (90%).  

83% van de ouders is tevreden over de 

aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing. 

De aandacht voor creatieve vakken wordt door 

72% van de ouders gewaardeerd. 15% van de 

ouders zegt ontevreden te zijn over de 

aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

en 35% is ontevreden over de aandacht voor 

gymnastiek (landelijk is 7%) ontevreden (het 

betreft hier vooral reacties van ouders van De 

Waterlelie waar de kinderen minder gymnastiek 

hebben dan op De Mijlpaal.  

Over de aandacht voor rekenen en taal zijn veel 

ouders tevreden (resp. 77% en 81%). Werken 

met de computer wordt door iets meer dan de 

helft gewaardeerd, 15% is hier ontevreden 

over.  

 

Samengevat scoren wij met de 

leerlingtevredenheidspeiling op het landelijk 

niveau, maar zitten we daar met de 

oudertevredenheidspeiling iets onder. ‘Scholen 

met succes’ beveelt ons daarom aan om de 

komende tijd extra aandacht te geven aan extra 

mogelijkheden voor goede leerlingen, rust en 

orde in de groep, hygiëne en netheid binnen de 

school, de zichtbaarheid van de 

medezeggenschapsraad en de begeleiding van 

leerlingen met problemen.  

In samenspraak met de Medezeggenschapsraad 

en de Ouderraad wordt bekeken op welke 

punten en hoe wij de oudertevredenheid 

kunnen vergroten. U wordt daar na de 

zomervakantie nader over geïnformeerd. 
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Hoera, een baby! 

Koningsdag is voor meester Marc en zijn vrouw 

maandag wel heel feestelijk verlopen. Die 

ochtend is namelijk hun zoontje Luc geboren. 

Ook vanaf deze plaats: van harte gefeliciteerd! 

In verband hiermee was meester Marc een paar 

dagen vrij. Vandaag was hij weer op school. 

≈≈≈ 

Huisvesting 

Zoals het er nu naar uitziet, krijgt De Waterlelie 

in het volgend schooljaar de beschikking over 

twee extra lokalen aan de Oostergosingel. De 

ruimte ligt aan de achterkant van het 

appartementencomplex dat op de vijver en de 

Maria Montessorischool uitkijkt.   

Daarmee komen op school weer het speellokaal 

en de personeelskamer voor de kinderen en de 

collega’s beschikbaar. 

Als het huurcontract is getekend, zal de ruimte 

worden ingericht. We streven ernaar om de 

ruimte direct na de zomervakantie te gaan 

gebruiken. Maar omdat deze nog moet worden 

ingericht, is het de vraag of dat gaat lukken. 

In ieder geval zijn wij erg blij met deze 

huisvesting die op steenworp afstand van De 

Waterlelie ligt. 

 

 

 

Juffendag groepen 1-2 

Vandaag hebben de juffen van de 

kleutergroepen hun verjaardag gevierd. Het was 

een gezellige dag, met lekkere traktaties en een 

bezoek aan de piratenspeeltuin. 

De juffen willen hierbij ook bedanken voor de 

leuke cadeautjes die zij mochten ontvangen. 

Juf Ans, Juf Christa, juf Clementine,  juf Marlinda, 

juf Miranda, juf Mirjam, juf Petra en juf Saskia. 

 

 

 

Vakantie en vrije Pinksterdag 

Van 4 tot en met 15 mei is de school in verband 

met de meivakantie gesloten. Op maandag 25 

mei is het tweede Pinksterdag en is de school 

ook dicht. 

 

 

Sportdag groepen 3, 4, 5  

Op woensdag 27 mei organiseert de Waterlelie 

een sportdag voor de groepen 3-4-5 op het 

sportcomplex van voetbalvereniging SV 

Wateringse Veld/GONA. Het adres is Guido de 

Moorstraat 35. De kinderen gaan in groepjes 

langs diverse sportieve spelletjes.   

De sportdag duurt van 8.15 tot 12.30 uur.   

We hopen op mooi weer!  

 

 

 

Actie goede doel 

Het goede doel waar wij dit jaar voor sparen is 

Oxfam Novib. Deze actie loopt van 24 mei t/m 4 

juni. 
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Oxfam Novib zorgt ervoor dat mensen in arme 

landen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien 

door hen dieren te geven.  

Voorbeeld:  

Succesverhaal: Shefali Begum (45) kreeg eenden 

en twee geiten. "Sinds de hulp die ik heb 

gekregen kan ik eindelijk onze kinderen naar 

school sturen omdat we genoeg geld verdienen." 

Shariatpur, Bangladesh 

Met de klas wordt gekeken voor welk dier er 

wordt gespaard, zo kosten 10 kippen 12,- euro, 

een geit 36,- euro of een koe 100,-. Ook wordt er 

met elkaar besproken, hoe we nou aan geld 

kunnen komen voor deze dieren? Misschien een 

keer de vaatwasser leegruimen voor een euro, of 

de auto van papa of mama wassen.  De kinderen 

mogen niet langs de deuren gaan! De kinderen 

kunnen het geld t/m donderdag 4 juni 

meenemen naar school.  

Wij hopen dat we heel veel mensen blij kunnen 

maken met een dier en dus een beter leven. 

 

 

Betaling Ouderbijdrage  

Aan het begin van het schooljaar ontving u een 

ouderbrief met het verzoek om de 

ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. 

Ouders die de ouderbijdrage nog niet hadden 

betaald, wordt daarom vriendelijk doch 

dringend verzocht om het bedrag van € 75,00 

(1e kind), € 55,00 (2e kind) en € 35,00 (3e kind) 

zo spoedig mogelijk onder vermelding van de 

naam en de groep over te maken op 

bankrekening NL34 ABNA 0601 3245 79 t.n.v 

SCOH Gantel Waterlelie te Den Haag.  

Het is in het belang van u en van uw kind(eren).   

 

 

 

Overblijf 

Zoals u in het Waterlelienieuws van maart hebt 

kunnen lezen hebben we de overblijf voor 5 t/m 

8 iets anders georganiseerd. 

Aangezien het in sommige klassen erg vol was en 

in andere klassen juist weer niet hebben we de 

groepen 5 t/m 8 gemixt.  

Na  wat opstart perikelen en wat aanpassingen 

hebben we de overblijf nieuwe stijl  na 5 weken 

geëvalueerd. De overblijfleidsters en de 

leerkrachten hebben een enquête ingevuld.  

Daaruit bleek dat iedereen die de enquête heeft 

ingevuld de nieuwe opzet positief waardeert ten 

opzichte van de oude opzet. 

De verdeling in aantallen kinderen is beter en 

het is rustiger in de klassen. Het leuke is dat 

kinderen nu ook nieuwe vrienden maken in de 

overblijfklas. En door het verschil in leeftijd 

nemen de kinderen verschillende rollen aan. 

Buiten spelen willen de kinderen wel graag met 

hun eigen klasgenoten. En dat is nu ook mogelijk. 

We gaan door met de overblijf nieuwe stijl. 

Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 komt er 

nog een leuke mogelijkheid bij. Zij mogen 2x in 

de week na schriftelijke toestemming van de 

ouders tijdens de overblijf buiten spelen op het 

veld aan de Zevenwoudenlaan. Er gaan ongeveer 
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25 tot 30 kinderen onder begeleiding van 2 vaste 

overblijfkrachten rond  10 voor half 1 naar het 

veld. Het veld wordt omsloten door een hek. Om 

kwart voor 1 lopen de kinderen met de 

begeleiding weer terug. Dit geeft meer ruimte 

op het plein bij school en biedt de oudere 

kinderen een nieuwe uitdaging.  

Hiermee willen we na de meivakantie gaan 

starten. 

≈≈≈ 

Moederdag-vaderdagcadeau 
Vanaf huidig schooljaar zullen de moeders en 

vaders van de kinderen in groep 6,7 en 8 op 

moeder-of vaderdag geen zelf gemaakt 

cadeautje meer ontvangen. Tot en met groep 5 

vinden de kinderen dat nog hartstikke leuk om 

te maken en te geven. Die blijven dat ook 

gewoon doen. 

 

 

 

Logo 
Achter de schermen zijn we hard bezig geweest 

met het “nieuwe LOGO”.  Nadat we de wedstrijd 

hebben uitgeschreven hebben we heel veel 

ontwerpen binnen gekregen. Kinderen, ouders, 

opa’s oma’s, oud leerlingen, buurvrouwen 

hebben allemaal heel erg hun best gedaan. We 

waren blij verrast met zulke mooie ontwerpen! 

Uiteindelijk hebben we na veel wikken en wegen 

10 ontwerpen uitgekozen.   

 

Een logo moet aan verschillende eisen voldoen. 

Het moet herkenbaar zijn en ook als het heel 

klein op een brief staat de boodschap uitdragen. 

Nadat we met een vormgever een afspraak 

hebben gemaakt en alle 10 ontwerpen nog eens 

goed hebben doorgenomen kwam er één als 

duidelijke winnaar naar voren. Met dit ontwerp 

ging onze vormgever graag aan de slag.  

 

Na twee weken kwam hij bij ons terug met 

proeflogo’s en een uiteindelijk voorstel.  

 

Wij zijn ontzettend enthousiast over het 

definitieve logo en ook heel trots. Helaas voor 

jullie  houden wij het LOGO nog even geheim 

voor juffen, meesters, kinderen en ouders. We 

gaan het nieuwe LOGO niet zomaar prijs geven. 

De donderdag voor de zomervakantie willen we 

dit groots gaan aanpakken.  

De winnaar maken we dan ook bekend. U hoort 

over het hoe en wat tegen die tijd meer. 

Juf Margot, juf Leonie en meester Theo 

 

 

Avond 4 daagse / Wateringse Veld 

loop 

Dit jaar wil  de ouderraad,  in plaats van de avond 

4-daagse in Wateringen, meedoen aan de 

Wateringse Veld loop. Zij zullen dan vooraf de 

inschrijvingen voor de kinderen van de 

Waterlelie organiseren. 

Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan 

aan de Wateringse Veldloop en dat is zeer goed 
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bevallen. Het is een evenement van en in de 

eigen wijk en dat maakt het natuurlijk extra leuk 

voor de kinderen.  

De Wateringse Veld loop is op zondag 21 juni. De 

ouderraad zal hier binnenkort meer informatie 

over geven. 

 

 

 

VakantiepasClub Meivakantie 

De makers van de ZomervakantiePas hebben 

ook voor de meivakantie weer een leuk 

activiteitenaanbod (met korting) samengesteld. 

VakantiepasClubleden kunnen o.a. op zoek naar 

schatten bij Avonturia, praten met kamerleden, 

armbandjes maken bij Limited Edition of 

meedoen aan een workshop bij 

Jeugdtheaterschool Rabarber.  

Basisschoolkinderen kunnen zich via de website 

kindervakantiepas.nl aanmelden als VPClublid.  

Zij krijgen dan 2 weken vóór elke schoolvakantie 

een mailtje met VakantiePas kortingsbonnen  

en een link naar de website waar de activiteiten 

beschreven staan. 

 Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan 

(gratis) op via www.kindervakantiepas.nl 

  

 

Verjaardagen  

In de maand mei zijn jarig:  

Davin Cheng, Zine-Eddine Ladas, 

Rafaayro Berrenstein, Kylian Jonker, 

Ashish Moenielal, Quinten Rensen, 

Hugo Coumou, David Nunes Roque, Stijn Duits, 

Anisha Moelchand, Daley van Kralingen, Bowie 

Butter, Jean-Paul Gommans, Vaidehi Bansie, 

Majda Aberkan, Lisanne de Jong, Abdeslam 

Abou-Omar, Liene van Bergenhenegouwen, 

Roos Wieser, Adam Benlamchich, Laura 

Coumou, Thomas Boevink, Sophie Baars, Julia 

Sorbo, Eva Eblé, Tim Eblé, Tess Kuijpers, Jada van 

den Bergh, Ivar Janse, Angelina van der Spek, 

Faical Abou-Omar, Félice Feldmann, Jelmer 

Beekhuizen, Marjolein den Dulk, Kate Nevrlka, 

Justin Meulkens, Demi van der Plas, Diya 

Sewnath, Binck Tammer, Giovanni de Goeij, 

Nisrin Mohammadi, Lotte Wouters, Jordi van der 

Horst, Jihan Aberkan, Niekki Snels, Fabio Pittana, 

Darin Kooima, Hessel Klijn, Alexandra de Wolff-

Henriques, Maud Noordman, Kim Vlek, Iris 

Beekhuizen 

Allen van harte gefeliciteerd!  

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

http://www.kindervakantiepas.nl/
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