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6 oktober 2021 

Agenda 

18-22 oktober  Herfstvakantie 

25 oktober  Luizencontrole 

1 november  Brandweerlessen 

3 november  Stidalnieuws 

5 november  Start Week van de mediawijsheid 

10 november  Ophalen oud papier 

 

Uit de Stidalschool geklapt 

  

Proeftoets groep 8 

Vanaf dit jaar worden de Cito-toetsen vernieuwd. Voor de leerlingen van groep 3, 4 en 5 zijn deze vanaf 

januari al beschikbaar en zullen ook door ons worden ingezet. Voor de andere groepen zijn de nieuwe 

toetsen vanaf volgend jaar beschikbaar. Wij hebben ons opgegeven om deze nieuwe toets voor gr 8 uit te 

proberen, zodat onze ervaringen kunnen worden meegenomen in de definitieve toets. De leerlingen zullen 

daarom vóór 5 november een extra toets maken voor Rekenen, Spelling en Begrijpend Lezen. In de nieuwe 

toets voor Spelling is ook een onderdeel Taalverzorging opgenomen.  De toetsen Rekenen en Begrijpend 

Lezen worden aangepast en zullen minder talig zijn (rekenen) en meer variatie in teksten bezitten 

(begrijpend lezen). 

 

Absentiemeldingen. 

Leerlingen kunnen vanaf nu ook via de schoolapp absent worden gemeld onder het kopje absenties. Naast 

ziekmelden, kunnen hierin ook bijvoorbeeld de tandartsbezoeken worden gemeld. Leerkrachten kunnen dit 

dan in de app zelf lezen. Overigens blijft het uitgangspunt dat dokters-en tandartsbezoeken zoveel mogelijk 

buiten schooltijd worden gepland. 
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Resultaten tevredenheidsonderzoeken  

Oudertevredenheidsonderzoek:  (De vragenlijst is ingevuld door 65 % van de ouders, daarmee scoort onze 

school beduidend hoger dan het gemiddelde binnen de Stichting.) De totale score die uit de vragenlijst naar 

voren komt is een 8,1. In vergelijking met de Benchmark (lees alle scholen in het primair onderwijs) is dit 

beduidend hoger (7,5). Ouders waarderen vooral de sfeer, de voorzieningen, het onderwijs en de 

communicatie. Aandachtspunten volgens ouders zijn de volgende: niet alles uit mijn kind halen wat erin zit, 

optreden tegen pesten, voldoende aandacht voor leerlingen die meer aan kunnen en leerlingen met 

problemen.  Aandachtspunten die we zeker meenemen in onze plannen. Want ondanks onze mooie score, 

beseffen we ook dat er altijd verbeterpunten zijn en die zullen we zeker serieus nemen.  

  

Leerlingentevredenheidsonderzoek:  (De leerlingenenquête is ingevuld door 18 leerlingen van groep 6,7,8.) 

De leerlingen geven een groot compliment aan de leerkrachten. Zij geven aan dat de leerkrachten hen goed 

kennen, hen willen helpen en dat er tijd en aandacht is voor extra hulp. Verder waarderen ze de 

schoolomgeving en het schoolgebouw. Minder goed scoren de leerlingen op het naleven van afspraken van 

leerlingen, het netjes houden van de school en het zich altijd veilig voelen in de school/klas. Toch 

waarderen ze dit laatste aspect ook nog met een ruime 7. De leerlingen geven wel aan dat leerkrachten 

goed optreden tegen pesten en daar zetten we op dit moment ook extra op in. Leerkrachten nemen 

contact op met ouders bij pesten en andere ongeregeldheden waar leerlingen bij betrokken zijn. 

Leerkrachten worden daarnaast begeleid bij omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Ook is er extra aandacht voor het zorgvuldig omgaan met spullen en het opruimen ervan. 

 

Even voorstellen 

 

Beste ouders,  

De afgelopen weken ben ik door een aantal van jullie al opgemerkt. Mijn naam is Glenn, ik kom vanuit 

Duitsland en ik loop stage bij juf Diana in groep 1,2 en 3. Ik doe de opleiding PABO (Basisschool leraar) op 

Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik heb het super naar mijn zin bij de kleuters. Ik zal bij Juf Diana blijven 

tot ongeveer februari. Daarna zal ik bij groep 4 tot en met 8 stage lopen.  

Mijn grote hobby is vooral het tekenen van manga (Japanse stripstijl).  

Hoop op een leuke tijd op de Stidal-school. Misschien gaan zien we elkaar eens! 

 

Beste ouders,  

Misschien hebben jullie mij al gezien, maar mijn naam is Thirza. Ik ben 18 jaar oud en woon in Coevorden. 

Ik loop stage bij groep 4 t/m 8 op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik zit in het laatste jaar van mijn 

opleiding, ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Alfa-college in Hardenberg. Ik vind het een hele 

leuke school en heb het erg naar mijn zin.  

Mijn hobby is paardrijden, ik heb ook een eigen paard. Ik vind het ook leuk om gezellig met vriendinnen iets 

te drinken en te eten. 

Ik hoop op een leuk en gezellig schooljaar. Misschien zien we elkaar nog eens op de Stidalschool.  

 

Beste ouders, 

Sinds een paar weken ben ik stagiaire op de Stidalschool. Mijn naam is Marin Kroeze, ik ben negentien jaar 

oud en woon in Erm. In mijn vrije tijd werk ik in de horeca en doe ik aan handbal. 

Sinds het jaar 2019/2020 ben ik studente aan de NHL Stenden in Emmen. Ik volg de opleiding tot lerares 

basisonderwijs en ik zit op dit moment in het derde jaar van de PABO. Mijn stage begint het eerste half jaar 
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in groep 4 t/m 8 en ik zal daarna naar groep 1 t/m 3 gaan. Ik heb het nu al erg naar mijn zin op deze school 

en ik hoop dat ik hier een leerzaam en gezellig schooljaar mag beleven! 

 

Mededelingen 

 Verhoging schoolreis/kampgelden 

De bijdrage voor schoolreis en -kamp is al jaren niet verhoogd. Voor dit jaar heeft de OR moeten besluiten 

om dat wel te doen. De reden is dat het simpelweg niet meer uit kan. Het gaat om een verhoging van €15,-. 

Het nieuwe te betalen bedrag wordt daarmee €45,- per kind voor een schoolreis en €75,- per kind voor 

schoolkamp. Voor vragen over deze beslissing kunt u altijd de OR benaderen. De bedragen zullen na de 

vakantie worden geïnd door de Ouderraad. 

 

Nieuwe leden OR en MR 

Tijdens de zakelijke ouderavond hebben de volgende leden afscheid genomen: Ina Kuipers (OR) en Larissa 

Dekker (MR). Gelukkig hebben we ook twee nieuwe leden kunnen benoemen: Anneke Maat (OR) en 

Margriet Koel (MR). Heel fijn dat jullie dit willen doen. 

 

Fietscontrole 

Op donderdag 9 november vindt de jaarlijkse fietscontrole plaats. Het is belangrijk dat leerlingen op goede 

fietsen voorzien van o.a. degelijke remmen en goede verlichting fietsen. Misschien is de herfstvakantie een 

mooi moment om dit te checken.  http://fietscheck.vvn.nl/ 

 

Sportclinics 

Helaas hebben de sportverenigingen besloten ook dit jaar geen buitenschoolse sportclinics te organiseren. 

Het organiseren is tijdrovend en het aantal vrijwilligers is schaars. Wel is het de bedoeling dat er in blokken 

aan de verschillende sporten aandacht zal worden besteed.  

 

Roparun 

Wij hadden als school een vraag gekregen om mee te doen aan de Mini-Roparun met groep 5,6,7,8. En 

natuurlijk hebben we daar ja tegen gezegd, ook al was het kort dag. De kinderen hebben hun best gedaan 

om geld op te halen voor het goede doel. Hoeveel dat weten we nog niet, dat wordt vanmiddag bekend 

gemaakt in Sleen. Daarnaast hebben we ook het Pieterpadkraampje weer in gebruik genomen. Met de 

verkoop van o.a. thee, koffie en koeken  door de leerlingen van groep 7 en 8 halen we ook hier geld op voor 

een goed doel, dat de leerlingen kiezen. Daarnaast leren leerlingen hier natuurlijk veel van: het bijhouden 

van de boekhouding, omgangsvormen en het je inzetten voor mensen die hulp kunnen gebruiken. 

 

 

Voorleesontbijt 

Wij hadden vanmorgen een voorleesontbijt op school. Enkele (groot)moeders lazen  voor en vertelden over 

hun (vrijwilligers)werk. De kinderen zaten tussentijds te genieten van een lekker ontbijt.  

De kinderen waren erg geïnteresseerd in hun beroep en stelden vele vragen.  

Wij willen de Plus in Dalen bedanken voor het ontbijt. 

 

http://fietscheck.vvn.nl/
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Stidalnieuws 

 Het volgende Stidalnieuws verschijnt op woensdag 3 november 2021. 


