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VOORAF 

 

Op vrijdag 19 februari hebben we de school verlaten 
en elkaar een welverdiende vakantie toegewenst. 
Toen durfden we er niet van uit te gaan, dat het zo’n 

perfecte week zou worden. Waarschijnlijk bent u en 
vooral de kinderen, meer buiten dan binnen 

geweest. “Met zonder jas” buiten spelen, hoefde 
geen vraag te zijn: de lente-zon liet het toe. We 
hebben gekregen wat we verdienden!  

Dat geeft nieuwe energie om weer te starten! Nog 
met aanpassingen, maar we kunnen in ieder geval 

naar school en externe begeleiders mogen de school 
weer bezoeken. Daar zijn wij, maar vooral de 
kinderen heel blij mee.  

 
 

Ook al hebben we, ouder(s)/ verzorger(s) en leerkrachten, elkaar minder in 
levende lijve gezien en gesproken, het contact is niet minder geweest. 
Ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 3 t/m 8 hebben dagelijks een kijkje in de 

lessen op afstand kunnen nemen. Misschien bent u wel wijzer geworden over dat 
wat kinderen leren, hoe ze iets leren. Ook hebt u een indruk kunnen krijgen hoe 

leerkrachten instructie geven en op welke manier uw kind(eren) dit oppakken.  
Onder de kop “Extra Info” wordt u gevraagd mee te doen aan een 
oudertevredenheidsonderzoek waarbij u uw mening kunt geven over de kwaliteit 

van het onderwijs. Zoals u weet blijven directie, zorgcoördinatoren, 
orthopedagoge, leerkrachten en onderwijsassistenten de kwaliteit van het 

onderwijs verbeteren door scholing, intern én extern. Dat alles om nog beter te 
kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
Leest u de informatie onderaan deze Diekpraat goed door en laat uw mening 

horen. Daar kunnen wij als team weer wijzer van! 
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

1 maart Start Kunstweken   

15 maart Start kleine 

paaseitjesactie 

 Info volgt 

15-19 maart Week van de 

Lentekriebels 

In alle 

groepen 

 

29 maart  Theoretisch 

verkeersexamen 

voor de groepen 8a 

en 8b 

In de eigen 

groep 

Nadere info volgt 

Om alvast te noteren 

 

Het paasweekend begint op Goede Vrijdag 

De leerlingen zijn vrij van van vrijdag 2 april t/m maandag 5 april. 
We starten weer op dinsdag 6 april 

 

 

ORGANISATIE 

 

• Na de voorjaarsvakantie zijn de externe behandelaars/begeleiders (u 
kunt hierbij denken aan de ergotherapeut, kinderfysiotherapeut, 
dyslexiebegeleider, speltherapeut en PsychoMotorisch Therapeut) weer van 

harte welkom in het gebouw van SBO Diekmaat om de begeleiding en 
ondersteuning te bieden aan die leerlingen die bij hen in behandeling zijn.  

Voorlopig zullen de leerlingen tijdens de pauzes nog “gescheiden” van 
andere groepen buiten spelen, omdat het advies blijft “groepen leerlingen 
niet te mengen”.   

De vrije tijdsactiviteiten na schooltijd en het schoolzwemmen worden 
voorlopig niet opgestart. 

Het protocol ‘Onderwijs op SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland’ is aangepast, 
de meest actuele versie is te lezen op de website www.sbodiekmaat.nl  

 

• Na de voorjaarsvakantie is meneer Jesse Meeringa weer terug in groep 
6b-7b. Meneer Jesse is de eerste maanden afwezig geweest vanwege verlof 

en is vervangen door juf Stella Melkonian. 
 
 

 
Juf Astrid van den Bos heeft haar werkzaamheden als leerkracht 

voor OPONOA per 1 maart beëindigd op eigen verzoek. Juf Astrid 
was de leerkracht van groep 2. Juf Stella zal tot het einde van het 
schooljaar de werkzaamheden overnemen.  

 
 

 

http://www.sbodiekmaat.nl/
http://www.sbodiekmaat.nl/
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• In groep 3 van SBO Diekmaat en bij Da Vinci Berkelland zijn de 

afgelopen maanden nieuwe leerlingen ingestroomd. Dit is de reden dat er is 
besloten de groepen te splitsen met als doel om ook in de komende 

maanden optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs- en 
begeleidingsbehoeften van ieder kind. De betrokken ouder(s)/verzorger(s) 
zijn voor de voorjaarsvakantie door middel van een brief geïnformeerd over 

de organisatie en de leerkrachtbezetting van deze groepen. 

 

UIT DE GROEPEN 

 

• Paaseitjesactie.  
Na overleg met de Medezeggenschapsraad van SBO Diekmaat en Da Vinci 

Berkelland is besloten om dit schooljaar een kleine paaseitjesactie te houden.  
In verband met de huidige COVID-19 maatregelen kunnen de 

kinderen niet langs de deuren gaan. De kinderen krijgen minder zakjes 
mee om te verkopen aan ouder(s)/verzorger(s), opa’s en oma’s of andere 
familieleden. 

Op maandag 15 maart start de actie en kunt u in de 
begeleidende brief lezen hoe het dit jaar georganiseerd is 

en wat dat voor u en uw kind betekent.  
Het is de bedoeling dat de actie op 26 maart wordt 
afgerond.  

 
• Na de voorjaarsvakantie gaan we met de hele school 

meedoen aan “De Kunstweken”, een bijzonder project 
beeldende vorming.  

Het doel is om ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een 
echt kunstwerk door hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars. 
Daarbij kunt u denken aan bekende kunstenaars zoals Van Gogh, Matisse, 

Picasso, Miro, Warhol, Haring, Mondriaan en Kandinsky. Ze maken kennis met 
de schilderstijl en gaan een kunstwerk maken in de stijl van de kunstenaar. 

Dit alles onder leiding van de leerkracht. 
 
Ieder kind krijgt een eigen online museum, uiteraard met een echte 

museumshop. Hierin kan het kunstwerk van een kind op allerlei leuke 
spulletjes worden besteld: een koffiemok, muismat, tas enz. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen daar op vrijwillige basis gebruik van maken. 
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• In de periode van 15 maart tot de meivakantie zal in alle groepen op SBO 
Diekmaat aandacht zijn voor de lessen ‘relaties en seksualiteit’. Dit thema 

sluit aan bij de ‘Week van de Lentekriebels’. De week van de Lentekriebels 
is een nationale projectweek, waaraan inmiddels meer dan 2500 scholen voor 
het basisonderwijs deelnemen.  

 

 

 

 

 

• Op dinsdag 30 maart is het theoretisch verkeersexamen voor groep 8a 
en 8b. Deze ochtend gaan de leerlingen een toets maken met vragen over het 
verkeer en de verkeersregels. In de klas is hier het gehele jaar al aandacht 

aan besteed. Mochten kinderen thuis nog willen oefenen, dan kan dat op de 
volgende site: www.examen.vvn.nl 

Op 20 mei is het praktisch verkeersexamen, hiervoor is het noodzakelijk 
dat de leerlingen over een goedgekeurde fiets beschikken. Meer informatie 
hierover volgt nog. 

 
 

 
• De afgelopen weken zijn weer nieuwe leerlingen gestart op SBO Diekmaat. 

Jawad K. en Flynn P. in groep 1-2 en Anna S in groep 3. Ze lijken hun plekje 

al gevonden te hebben.  
 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.examen.vvn.nl/
http://www.examen.vvn.nl/
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EXTRA INFO 

 

 
 
 

• Ouderbetrokkenheidsonderzoek en 
Veiligheidsonderzoek 
leerlingen 

 

 

 
 
 

• Dit schooljaar zullen op alle 
scholen van OPONOA 

ouderonderzoeken worden 
uitgevoerd. Deze onderzoeken worden gedaan om te achterhalen 
hoe de ouder(s)/verzorger(s) tegen de school aankijken, wat de 

school al goed doet en waarin de school zich nog kan verbeteren. 
De onderzoeken passen binnen het kwaliteitsbeleid van de school. 

Aangezien OPONOA het belangrijk vindt dat deze onderzoeken goed en 
objectief worden uitgevoerd, is ervoor gekozen de onderzoeken weer uit te 
laten voeren door de Onderzoek & Innovatie Groep. Dit onderzoeksbureau 

heeft al jaren ervaring met verschillende onderzoeken in het primair 
onderwijs.  

 

De school waardeert de inbreng van ouder(s)/verzorger(s) zeer en zou het 
dan ook op prijs stellen als zoveel mogelijk ouder(s)/verzorger(s) 
deelnemen aan dit onderzoek. Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe 

groter de betrouwbaarheid, waardoor sprake is van ‘een representatief 
beeld van de onderzoeksresultaten’. Daardoor krijgt de school meer zicht 

op de sterke punten en zaken die nog vragen om extra aandacht. 
Dit onderzoek zal op vrijdag 26 maart digitaal worden uitgezet. Alle 
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen op die dag per e-mail een uitnodiging  

om deel te nemen aan het onderzoek.  
Let op: mogelijk komt de uitnodiging in de spambox.  

Het onderzoek is geheel anoniem en uw e-mailadres zal alleen 
worden gebruikt om u een uitnodiging en eventueel een 
herinnering te sturen.  

 

De resultaten van het onderzoek worden besproken met het team en in de 
medezeggenschapsraad. Zaken die uit deze besprekingen naar voren 
komen om aan te pakken, krijgen een plek in het jaarplan (korte termijn) 

en in het meerjarenbeleidsplan (middellange termijn).  
De ouder(s)/verzorger(s) worden over de resultaten van het onderzoek 

vanzelfsprekend ook geïnformeerd. Voor uw deelname willen wij u alvast 
hartelijk dank zeggen. 
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• De leerlingen uit de bovenbouwgroepen zullen eind maart deelnemen 

aan het veiligheidsonderzoek. De onderwijsinspectie verplicht scholen 
om jaarlijks onderzoek te doen naar de veiligheidsbeleving van leerlingen 

op school. Het doel van het onderzoek is het meten van pestgedrag 
en de veiligheid in de groep en op school. Op basis van de 
onderzoeksresultaten kan het gehanteerde beleid op school worden 

bijgesteld met als doel het voorkomen en aanpakken van pestgedrag en 
de veiligheid verder te optimaliseren. 

 
In verband met de AVG zal er met het onderzoeksbureau een 
verwerkersovereenkomst worden afgesloten.  

Indien u bezwaar heeft dat uw kind deelneemt aan het 
veiligheidsonderzoek, kunt u dit de school kenbaar maken. Uw kind zal de 

vragenlijst dan niet invullen. Ook indien u uw e-mailadres niet beschikbaar 
wilt stellen voor het ouderonderzoek, kunt u dit kenbaar maken op school.  
Hopelijk ziet u, net als wij, het belang in van deze onderzoeken! Samen 

maken we de school! 
 


