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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
- Agenda/activiteiten oktober 2017
- Afscheid meester Ruben
- werkgroep website
- Actie Rabobank Vaart en Vechtstreek
- Opbrengsten vragenlijsten sociale veiligheid
Agenda/activiteiten oktober 2017
- Ma 23 t/m vr 27 oktober herfstvakantie
- In de week van 30 oktober hoofdluiscontrole
- Dinsdag 31 oktober afscheid meester Ruben
Afscheid
meester Ruben
Met ingang van
1 november
aanstaande zal
meester Ruben
onze school
verlaten.
Dinsdag 31
oktober is de
laatste werkdag
van meester
Ruben bij ons
op school. Op
deze dag willen
we meester
Ruben graag in
het zonnetje
zetten. Met de
kinderen doen
wij dit op
dinsdagmiddag 31 oktober.
Meester Ruben is een sportief persoon en houdt wel van een verkleedpartijtje. Daarom mogen alle
kinderen op deze dag verkleed op school komen. Denk bijvoorbeeld aan sportieve kleding of juist
lekker gekke kleding. Wat wij precies gaan doen, is natuurlijk nog een verrassing voor meester
Ruben. Het wordt uiteraard een gezellige en bijzondere middag!
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De ouders van onze school nodigen wij van harte uit op dinsdagmiddag 31 oktober van 17.00u tot
18.00u voor een informele ontmoeting op het leerplein van onze school. Samen kunnen we dan
Ruben bedanken voor alles wat hij voor de St. Cyriacus heeft gedaan.
Werkgroep website
Het streven is om lopende het schooljaar de schoolwebsite een nieuwe look te geven. Mark Toonen
heeft zijn vakkennis aangeboden om die look te gaan bouwen. Dat is echt geweldig!
Ellen Kortstee – Hulsink wil als ouder ook energie insteken in een vernieuwde schoolwebsite en
maakt naast Mark ook onderdeel uit van de werkgroep. Zij wil graag met een aantal ouders meer
actief aan de slag gaan met de vormgeving/layout van de schoolwebsite. Dit betekent vooral gaan
knippen en plakken en op doe manier komen tot een ontwerp.
Daarnaast moet er ook kritisch gekeken worden naar de teksten. Inhoudelijk is dat een taak voor de
school, maar het is ook goed dat er mensen tekstueel kijken naar bepaalde informatie.

Wie wil zijn/haar steentje bijdragen aan het creëren van een mooie en functionele
schoolwebsite?
U kunt uw interesse kenbaar maken bij Ellen. Haar mailadres is ellen.kortstee@gmail.com
Actie Rabobank Vaart en Vechtstreek
Op initiatief van onze oudervereniging heeft de school zich aangemeld voor de Rabobank
Coöperatie weken (Vaart en Vechtstreek).
Verenigingen en stichtingen kunnen een
eigen initiatief onder de aandacht brengen
bij de leden. Ons initiatief heet:

‘Podium voor talent’.
We zetten in op een podium met
lichtbakken voor de musical,
groepspresentaties en andere momenten
waarbij de leerlingen van de Sint
Cyriacusschool in de spotlights kunnen
worden gezet. Met de bijdrage zouden we
met activiteiten die een podium vragen
verbinding kunnen leggen tussen school en
burgers/ verenigingen in het dorp. In het
kader van noaberschap willen we het podium ook beschikbaar stellen voor onze Kulturhuspartners
in Hoonhorst.
Wij vinden dat ons initiatief absoluut een financieel steuntje in de rug verdient. Dat vindt u toch
ook? U kunt van 1 t/m 15 november uw stem uitbrengen op ons initiatief.
De leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek bepalen uiteindelijk welke projecten in de prijzen
vallen. Uiteraard hopen we als school en oudervereniging kans te maken op een deel van de in
totaal 100.000 euro. In overleg met onze oudervereniging gaan we ons initiatief op social media
onder de aandacht brengen. En dan maar hopen dat de leden van de Rabobank Vaart en
Vechtstreek ons een deel van het beschikbare budget gunnen.
Wilt u ook uw stem uitbrengen? Dan dient u wel lid te zijn van de Rabobank Vaart en
Vechtstreek.
Als klant bent u dus niet automatisch lid van de Rabobank. U kunt het lidmaatschap aanvragen via
www.rabobank.nl/vvs
2

Opbrengsten vragenlijsten sociale veiligheid
In juni 2017 is de mogelijkheid geboden voor ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 6 t/m 8
de vragenlijst sociale veiligheid te scoren. De school vindt het belangrijk dit thema met regelmaat te
peilen.
Hieronder de slotconclusies. De gehele rapportages zijn als bijlage te vinden op de schoolwebsite
(button nieuwsflitsen).
Op basis van de uitslagen van de leerlingrapportage gaat juffrouw Gerrie in gesprek met groep 7/8
over bepaalde items die positief en negatief opvallen. Over het algemeen zijn we tevreden over de
score.
De ouderrapportage en de leerkrachtrapportage geven geen aanleiding voor directe verbetering.
We zijn trots op deze scores en doen er alles aan om deze scores vast te houden.
Op het 1e MR-overleg van eind september 2017 zijn de rapportages door de directeur toegelicht en
is er met elkaar over gesproken.
Slotconclusies vragenlijst sociale
veiligheid ouders
KBS St. Cyriacusschool scoort als
school een 3,55.
Daarmee scoort
de school goed.
De respons op de
Vragenlijst was
40%: 26 van de
65 respondenten heeft de
Vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is voldoende.
De vragenlijst werd door
voldoende respondenten
ingevuld. Daardoor krijgt de
school een goed beeld van haar kwaliteit.
De hoogste en laagste score per beleidsterrein is hieronder weergegeven:
Algemeen (1)
- Mijn kind voelt zich veilig in het schoolgebouw 3,77
- Mijn kind voelt zich veilig op weg van school naar huis 3,60
Algemeen (2)
- De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet bang is voor de eigen leraar (leraren) 3,71
- De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet bang is voor andere leerlingen uit andere groepen
3,50
Incidenten
- De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten
met (om) zijn/haar geloof 3,74
- De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten
en/of treiteren 3,27
Acties
- De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken 3,81
- Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school 3,13
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Slotconclusies vragenlijst sociale veiligheid
leerlingen
KBS St. Cyriacusschool scoort als school een
3,38. Daarmee scoort de school ruim
voldoende.
De respons op de Vragenlijst was 100%: 38 van
de 38 respondenten heeft de Vragenlijst
ingevuld. Het responspercentage is uitstekend.
Daardoor geven de uitslagen een zeer
betrouwbaar beeld van de mening van de
respondenten.
De hoogste en laagste score per beleidsterrein is hieronder weergegeven:
Veiligheidsbeleving
- Ik voel me veilig in de school 3,89
- Mijn juf of meester besteedt regelmatig aandacht aan het thema pesten 2,50
Sociale veiligheid
- Op school wordt ervoor gezorgd, dat andere kinderen mij niet pesten 3,59
- Op school wordt ervoor gezorgd, dat andere kinderen mij niet digitaal pesten (Whatsapp,
Facebook en meer) 2,63
Fysieke veiligheid
- Op school wordt ervoor gezorgd, dat andere kinderen mij niet expres pijn doen 3,45
- Mijn juf of meester treedt direct op als andere kinderen elkaar expres pijn doen 3,34
Psychische veiligheid
- Ik heb het gevoel dat andere kinderen mij aardig vinden 3,70
- Op school wordt ervoor gezorgd, dat ik niet word uitgelachen 3,0
Welbevinden
- Als ik iets leuks meemaak, vertel ik dat in de klas aan de andere kinderen 3,82
- Als ik iets naars meemaak, vertel ik dat in de klas aan de andere kinderen 3,14
Slotconclusies vragenlijst sociale veiligheid leerkrachten
KBS St. Cyriacusschool scoort als school een 3,72. Daarmee scoort de
school goed.
De respons op de Vragenlijst was 100%: 8 van de 8 respondenten heeft
de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend. Daardoor
geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld
van de mening van de respondenten.
De hoogste en laagste score per beleidsterrein is hieronder
weergegeven:
Algemeen
- Ik voel me veilig op het schoolplein 4,00
- De school heeft duidelijke afspraken over omgangsvormen (gedragscode, pestprotocol) 3,43
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Incidenten
- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van seksueel misbruik, seksuele
intimidatie en/of ongewenst seksueel getint gedrag 3,75
- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van pesten en/of treiteren 3,63
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