
Belangrijke data   
- Vrijdag 21 juni: Rapporten 

- Dinsdag 25 & donderdag 27 juni: 10 minuten gesprekken groepen 1/2 t/m 7 
- Woensdag 26 juni: Ouderonderwijscommissie (19.30) 
- Donderdag 27 juni: Kennismaking nieuwe leerkracht (13.30-14.00) 

- Vrijdag 28 juni: Tentoonstelling Zandberg Academie 4 
- Maandag 1 t/m donderdag 4 juli: Musicals groepen 8 
- Donderdag 4 juli: Laatste schooldag groep 1 & groep 8 

- Vrijdag 5 juli: Laatste schooldag groepen 2 t/m 7, tot 12.00 uur ! 
- Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus: Zomervakantie 

 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: Schoolverlaters, tevredenheidsondrzoek en overblijven 

Commissienieuws: Luizencommissie 
Info van de OR: Avondvierdaagse 2019 

De rubriek met een korreltje zand 
Extern nieuws: CJG Breda, Chatime, 

uitnodiging INOS ouderavond Begaafdheid 
 

  
 

Zandberg 90 jaar! 
Wow, wat een geweldig feest hebben we gevierd! Een taartenbakwedstrijd met 
méér dan 180 taarten, te veel om op te krijgen. Een eiershow met de meest 
geweldige optredens, veel talent gezien. Een heuse kermis waarbij leerlingen 
elkaar op geweldige wijze helpen en het samenhorigheidsgevoel groot was. Een 
speur-/puzzeltocht die ondanks wat spatten regen geweldig verliep. En tot slot ook 
nog een geweldige film waarin vele meesters en juffen een rol hadden. Kortom het 
was onvergetelijk! We kijken vol trots en vreugde terug op twee geweldige dagen! 
Via deze weg willen we ook iedereen hartelijk danken voor zijn of haar hulp.  

 

Vanuit de directie 
Als school bouwen we elke dag verder aan onze mooie school. Zo heeft u kunnen 
zien dat de website is vernieuwd en dat we een facebookpagina vullen met activiteiten die plaatsvinden op De 
Zandberg. Daarnaast zijn we scherp op het creëren van goed en mooi onderwijs dat past bij de tijd van vandaag. 
Het onderwijs leeft in de school rondom de aangeboden thema’s binnen het doelgericht ontwikkelen, spat de school 
uiteen tijdens de tentoonstellingen van De Zandberg Academie en vinden wij dat de leerlingen sterk betrokken zijn 
bij hun eigen ontwikkeling. Zoals we drie jaar geleden de thema’s binnen wereldoriëntatie en op cultuurvlak hebben 
aangepakt, is het nu weer het moment om de komende jaren de ‘basis op orde’ te bekijken en dus de focus te 
leggen op de kernvakken taal en rekenen. 
 
Er is op de achtergrond hard gewerkt om de school te restylen en refreshen. Het schoolplein kent een bord ‘welkom 
op ons schoolplein’, we hebben de speelplek bij de basketbalpalen aangepast en hebben de leerlingen voor het 90 
jarig bestaan een schoolcadeau ‘trapleren’ gekregen. Leerlingen zien bij het omhoog lopen van álle trappen 
verschillende leerplekken, zoals; sommen, klok, hoofdsteden van Nederland & Europa, het metriek stelsel, 
uitvinders, de geschiedenis tijdlijn en nog veel meer. Naast de trappen is de inzet ook dat we komend schooljaar het 
schoolmeubilair in en om de klassen zullen gaan oppimpen. Waar we nu nog werken in groep 3 t/m 8 met een vaste 
tafel en stoel voor élke leerling, gaan we in de nieuwe inrichting uit van flexplekken en variaties in het hoog/laag 
werken. We hebben in Eromes Marko een partner gevonden die past bij de richting en invulling van ons onderwijs. 
Ook zijn we een ontwerp aan het maken om een deel van het schoolplein te ‘vergroenen’. 
 
Tot slot informeren wij u alvast kort over de veranderingen van infomomenten en gesprekken in het komende 
schooljaar, voortkomend uit de afgenomen vragenlijst in januari/februari en de eerder uitgeprobeerde pilots. In de 
laatste Zandberg Courant (donderdag 4 juli) komen we hier nog verder op terug. Voor nu in het kort;  Het 
inloopmoment in de startweek komt te vervallen, de informatieavond blijft in de huidige vorm bestaan en de 
gesprekken in bepaalde leerjaren krijgen een ietwat andere invulling. Vanaf groep 4 zijn er momenten van LOL 
gesprekken (leerling-ouder-leerkracht(en). Uitgangspunt hierbij is dat de leerling centraal staat tijdens zo’n LOL 
gesprek én dus ook aanwezig is tijdens de momenten dat we een LOL gesprek plannen. Tijdens deze 10/15min 
gesprekken bieden we vanaf komend schooljaar ook de mogelijkheid om de schriften van uw kind in te zien.  
 

Genoeg te doen #mooionderwijs #fijneschool  
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Schoolverlaters 
Dit schooljaar gaan 85 leerlingen uit groep 8, met een gemiddelde CITO score van 538,6 onze school verlaten. Ze 
maken een nieuwe start op het voortgezet onderwijs. Ook dit jaar waaieren ze weer uit over diverse scholen. We 
wensen ze veel plezier en succes toe op hun nieuwe school. En waar gaan ze allemaal naar toe?  
 
De Nassau 22 leerlingen    OLV 14 leerlingen  
Stedelijk Gymnasium 6 leerlingen   Mencia Mendoza 18 leerlingen  
Markenhage 7 leerlingen    Newman College 2 leerlingen  
Graaf Engelbrecht 1 leerling    Michaelcollege 2 leerlingen   
Tessenderlandt 2 leerlingen    Scala 5 leerlingen 
Christoffel 2 leerlingen    Theaterhavo/vwo Rotterdam 1 leerling 
Stanislas College Delft 1 leerling   Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 1 leerling 
Europese school Brussel 1 leerling 
 
 

Opbrengsten en actiepunten tevredenheidsonderzoeken 
Enige tijd geleden heeft u meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek. In deze Courant vindt u de uitslag van het 
onderzoek. De scores stemmen over het algemeen tot tevredenheid, maar er zijn een aantal zaken die we extra 
willen uitlichten.  
 
Leerlingen 
De vraagstelling is aangepast, dit kan tot andere resultaten hebben geleid. Met name bij de vragen “Hebben jullie 
een leuke klas?” en “Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?” zien we een flink verschil met 
vorig jaar. We vragen ons af waar dit verschil vandaan komt. 
Actie: Tijdens de eerstvolgende vergadering van de leerlingenraad zullen we het met de kinderen hebben over de 
resultaten van het leerlingtevredenheidsonderzoek en hun bevragen over hoe zij de enquêtevragen hebben 
geïnterpreteerd. Dit geeft ons een beter beeld in hoeverre de vraagstelling invloed heeft gehad op het resultaat.   
 
Ouders 
De resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek zijn nagenoeg gelijk aan die van twee jaar geleden. Op alle 
punten is het cijfer gelijk gebleven of iets omhoog gegaan. We vinden het wel opvallend dat maar een klein deel van 
de ouders de enquête heeft ingevuld (165 ouders = 34%). De resultaten geven wellicht niet de mening van alle 
ouders weer.  
Met name bij het punt informatie en communicatie is er een duidelijke verbetering te zien. Daar zijn we blij mee, 
omdat we op dat punt ook bewust hebben ingezet n.a.v. de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van twee 
jaar geleden. Aanpassingen in de gesprekkencyclus en het in gebruik nemen van de ouderportal van ParnasSys 
hebben hier in onze optiek een positieve bijdrage aan geleverd.  
Alhoewel we niet laag scoren op de punten van het onderwijsleerproces, vinden we dit wel een belangrijk punt 
waarin we blijven investeren.  
Actie: Volgend schooljaar zal er extra geïnvesteerd gaan worden in de werk- en focusgroepen rondom de 
kernvakken. Leren van data (evalueren LOVS gegevens) wordt gecontinueerd en blijft een belangrijk deel uitmaken 
van onderwijs en kwaliteit. 
 
Bij de ouders zien we, net als twee jaar geleden, een relatief lage score (7,4) bij de vraag “Vindt u dat uw kind 
voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?”. Wat wordt verstaan onder maximale uitdaging? 
Heeft dit te maken met verwachtingspatronen i.c.m. het groeiend geïndividualiseerd onderwijs en daartegenover de 
inzichten en mogelijkheden van de school? 
Actie: Deze vraag komt nogmaals op de agenda van de ouderonderwijscommissie. 
 
Kijk voor de scores van de enquête op www.scholenopdekaart.nl  
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Overblijven 
TSO - Tussenschoolse opvang op basisschool De Zandberg  
 
Omdat u als ouder niet aanwezig bent tijdens de tussenschoolse opvang op basisschool De Zandberg willen we 

graag eens toelichten hoe dit voor de kinderen verloopt. 

Op een dag blijven gemiddeld zo’n 345 kinderen over. Op de vrijdag is dit iets minder. 

• De kleuters eten gezamenlijk in de school. Zij hebben drie kwartier de tijd om te eten, om 12.30 uur gaat de 
eerste groep met kleuters naar buiten. Om 12.45 uur de laatste groep. We vinden het namelijk belangrijk dat 
alle kleuters een frisse neus kunnen halen voordat de school weer begint;   

• Groep 3 eet in de BSO ruimte. Wanneer zij klaar zijn met eten, gaan ook zij buiten spelen;  

• De groepen 4 tot en met 8 eten in het gemeenschapshuis. De kinderen van groep 4 en 5 eten van 12.00 uur 
tot 12.30 uur, dan spelen de kinderen van groepen 6, 7 en 8 buiten; 

• Tussen 12.30 uur tot 13.00 wisselen deze groepen om; 

• Kinderen spelen altijd onder toezicht buiten. 
 
Ons streven is dat er aan iedere groep kinderen vaste begeleiding gekoppeld is. Dit kunnen pedagogisch 
medewerkers (bij Kober kinderopvang in dienst), sportdocenten en vrijwilligers zijn.  
 
Als om 12.00 uur de leerlingen uit school komen, melden zij zich bij hun vaste begeleiders. Deze hebben een 
overzicht met daarop de kinderen die verwacht worden. Missen we kinderen, informeren wij bij de leerkracht of het 
kind in de ochtend op school aanwezig was. Als het dan nog niet duidelijk is waar een kind verblijft, bellen we na 
overleg met de directie van De Zandberg de ouders.  
Elke dag bieden we de kinderen van groep 4 tot en met 8 een aantal sportieve activiteiten aan. Als een kind zich 
aanmeld bij de tussenschoolse opvang, kunnen de leerlingen zich opgeven voor verschillende sporten zoals; 
hockey, slagbal, basketbal, volleybal, handbal, trefbal.  
Om 13.05 uur gaat de schoolbel en gaan de leerlingen weer naar de klas.  
 
Heeft u belangstelling om als vrijwilliger de kinderen tijdens de TSO, laat het ons weten! 
U ontvangt hiervoor een vergoeding. 
 
Met vriendelijke groet, 
Chantal Pellegrino 
Overblijf coördinator basisschool De Zandberg 
Email; kbsdezandberg_overblijven@inos.nl  
 

 
Commissienieuws 
 
Luizencommissie  
Twee kleine wijzigingen luizencommissie schooljaar 2019-2020: 
1. Pluizers gaan zelf signaleren en als ze hulp nodig hebben van school schakelen ze de coördinator in. De 

pluizers beslissen dus zelf, met als leidraad het protocol dat een ouder gebeld moet worden door school. 
2. Wisseling coördinatie: Gea Harkema gaat het stokje overnemen van Kim Simons. Gelukkig blijft ook Ankie 

Brands komend schooljaar nog aan.  
 

 

Info van de  
 
Avondvierdaagse 2019: 
Op maandag 20-05 stond het Schoolakkerplein weer vol popelende kinderen, ouders en grootouders. Met tassen 
vol water, fruit, groente en andere gezonde snacks verschenen maar liefst 532 leerlingen van de Zandberg aan de 
start van de Avondvierdaagse, al viel voor een scherp oog hier en daar ook wel een enkel verdwaald snoepje te 

bespeuren....😊 

Vier avonden achtereen mocht de plaatselijke fauna zich terugtrekken in haar holen en gaten en werden Markdal, 
Mastbos en de wijken van Breda-Zuid het domein van een enthousiaste stoet van duizenden lopers.  
Na enkele edities met afgelastingen wegens (dreigend) onweer was het een opluchting om dit jaar elke avond met 
prettig lenteweer te mogen wandelen. Behalve de weergoden bedanken we ook dit jaar weer de leraren die massaal 
aan de finish verschenen en de vele vrijwilligers, zonder wie dit evenement niet mogelijk was geweest. Vanuit de 
school, maar ook vanuit de Wandelbond kunnen we elk jaar weer op een grote groep mensen rekenen.  
Verder mag iedereen die heeft gezorgd dat vuilnis netjes in vuilnisbakken is beland of mee naar huis is genomen 
zichzelf een schouderklopje geven. Een extra schouderklopje voor de kinderen die al wandelend met een vuilniszak 
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de achtergebleven rommel uit het bos ophaalden, een taak die kennelijk zo belangrijk is dat er zelfs een woord voor 
bedacht is: Plandelen. Ga zo door Zandbergers! 
 
Tenslotte willen we Cecilia in het zonnetje zetten. Namens de sportcommissie is zij vele jaren de spil geweest 
tussen Wandelbond en school. Zonder haar hadden we geen inschrijfformulieren, geen traktaties langs de route en 
geen medailles gehad. Dit jaar is het voor het laatst geweest dat ze deze complexe organisatie op zich heeft 
genomen. Volgend jaar wordt het stokje overgenomen door één of meerdere nieuwe ouder(s), om dit met evenveel 
perfectie, enthousiasme en toewijding voort te zetten als waarmee zij het altijd heeft gedaan. Cecilia, bedankt voor 
al deze jaren inzet! 
 

 
Met een korreltje zand 

 
 
➢ Het wordt bijna tijd voor zand! #bijnazomer #zandstrand. 
➢ Kijkt u voorafgaand aan de zomervakantie nog even in de gevonden voorwerpen kast. We hebben bijna weer 

net zoveel spullen als net vóór de meivakantie. 

 

 

Extern nieuws 

CJG Breda  
Grenzen stellen, hoe doe je dat? Veel ouders vinden het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen. Grenzen stellen wil 
niet zeggen dat je niet van je kind houdt. Juist om de relatie met je kinderen goed te houden, moet je grenzen stellen. Je 
zult merken dat je kind zich prettiger gaat gedragen als de grenzen duidelijk zijn. Lees hier verder.  
 
Chatime 
Zou het niet geweldig zijn als Breda een Kinderrechtenwinkel zou hebben, een Kinderraad in alle wijken van de 
stad, een Buurtminister in de straat en een Reporter op iedere school! Wie helpt, wie doet mee? www.chatime.nl  
 
Ouderavond Hoog en Meer begaafdheid  
Op maandag 23 september wordt de volgende ouderavond georganiseerd rondom meer- en hoogbegaafdheid 
(MHB). Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de stappen die in het proces van verandering rondom meer- 
en hoogbegaafdheid zijn genomen, worden de eerste resultaten en bevindingen toegelicht en het vervolg van het 
proces uitgelegd. Ook zullen we ingaan op de toekomstige rol van Eureka! In de brief die als bijlage opgenomen is 
in deze Courant vindt u verdere informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

 

Op naar 100 jaar ZANDBERG! 

 

https://www.cjgbreda.nl/nieuws/grenzen-stellen-hoe-doe-je-dat
http://www.chatime.nl/
http://www.dreamstime.com/stock-photos-hand-print-sand-image28671973

