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Algemeen nieuws 

Ouderenquête en leerlingenquête 
Enkele weken geleden was er voor ouders en leerlingen de mogelijkheid een tevredenheidsequête in te vullen. De 
respons was met 55% niet zo heel hoog, maar voldoende om een beeld te kunnen vormen. De uitkomsten zijn 
inmiddels gedeeld met de medezeggenschapsraad. 
Enkele uitkomsten: 
De ouders geven de school het cijfer 7,58. Dit is net iets hoger dan het landelijk gemiddelde (7,57). De leerlingen 
geven de school een 8,19. Ook dit is net iets hoger dan het landelijk gemiddelde (8,10). 
De ouders zijn met name tevreden over het schoolgebouw, de schooltijden, de mate waarin de leerkrachten naar 
ouders luisteren, de inzet en motivatie van de leerkrachten, de vakbekwaamheid van de leerkrachten, de aandacht 
voor gymnastiek, de duidelijkheid van de schoolregels, de omgang van de leerkrachten met de leerlingen en de 
speelmogelijkheden op het schoolplein. Ouders vragen onze aandacht voor de veiligheid op weg naar school, de rust 
en orde in de klas, de informatievoorziening over hun kind, de opvang bij afwezigheid van de leerkracht, de 
informatievoorziening over de school, de sfeer in de klas, de begeleiding voor leerlingen met problemen, de omgang 
van de leerlingen onderling, de rust en orde op de school en de aandacht voor pestgedrag. 
De leerlingen zijn het meest tevreden over dat er weinig gepest wordt op school, dat de juf/meester aardig is, dat ze 
zich veilig voelen op het schoolplein, dat hun ouders tevreden zijn over de school, dat er leuke uitstapjes gemaakt 
worden met de klas, dat de juf/meester ze uit laten spreken, dat de juf/meester goed uitlegt, dat ze graag op deze 
school zitten en niet naar een andere school willen, dat de juf/meester goede hulp biedt en dat de juf/meester 
pestkoppen goed aanpakt. De leerlingen vragen onze aandacht voor het vak taal, het vak natuur/biologie, het vak 
aardrijkskunde/topgrafie, dat de leerlingen vaak moe zijn op school, het vak geschiedenis, de rust in de klas, het vak 
levensbeschouwing/godsdienst, het vak tekenen, de invalleerkrachten en extra leeropdrachten. 
De uitkomsten van deze enquêtes worden meegenomen in het schooljaarplan 2017/2018. 
 
Regel van de week 
Elke week staat er op onze school een regel centraal. Deze week is dat: 
Iedereen heeft talent! 
Met Henricus Got Talent voor de deur hebben we komende week uiteraard deze regel centraal staan. We hebben 
allemaal dingen waar we goed in zijn. Vaak kunnen we dat bij een ander heel goed benoemen. Je eigen talenten 
benoemen is vaak een stuk lastiger. Je eigen talenten zijn voor jezelf namelijk heel vanzelfsprekend en lijken dus niet 
zo bijzonder. Vaak moet een ander je dus op jouw talenten wijzen. Talent bestaat daarom alleen maar is een sociale 
context. In de klas bespreken we met elkaar wie welke talenten heeft. Hoe ga je om met je talenten? Welke talenten 
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kun je op school goed toepassen? Kun je met jouw talent een ander helpen? Hoe stel je op basis van talenten een 
groepje samen dat goed samen kan werken? Wat als je zelf of je omgeving wel eens last hebt van je talent? 
Ook thuis kunt u aandacht besteden aan deze regel. Bespreek met elkaar welke talenten jullie in huis hebben? Hoe 
voelt het om je talent te benutten? Hoe zou je je talent nog meer kunnen benutten en/of laten groeien? Hoe kunnen 
jullie elkaars talenten goed benutten in het gezin?  
 
Afscheid juf Angélique en juf Miranda 
Volgende week is het de laatste week voor juf Angélique en juf Miranda op de Sint Henricusschool. Beide juffen gaan 
een volgende stap zetten in hun onderwijscarrière door te gaan studeren om een overstap te kunnen maken naar 
het voortgezet onderwijs of MBO. Beide juffen hebben naar het team heel helder aangegeven geen afscheidsfeest te 
willen. Ze staan allebei niet graag in de belangstelling en omdat ze allebei na de Henricusschool in het onderwijs 
zullen blijven werken, vinden ze een afscheidsfeest nog niet op zijn plaats ('We gaan nog niet met pensioen').  
Uiteraard zullen juf Angélique en juf Miranda komende week wel afscheid nemen van hun eigen groep. Met het 
team en een aantal oud-collega's zullen we komende week wel op gepaste wijze afscheid nemen. En iedereen die de 
behoefte heeft om juf Angélique en juf Miranda te bedanken voor hun jarenlange inzet op de Sint Henricusschool is 
natuurlijk vrij om op vrijdag 21 juli na 12.00 uur even binnen te lopen in hun kleutergroepen. 
 
Laatste weekbericht 
Volgende week verschijnt het allerlaatste weekbericht. Vanaf het volgende schooljaar plaatsen wij onze nieuws- en 
informatieberichten alleen nog op Social Schools. Nog geen account voor Social Schools? Mail dan naar 
sthenricusschool@primenius.nl. Vermeld a.u.b. de naam van uw kind(eren) in de mail. 
 
Hulp gezocht voor demonteren, vervoeren en monteren van nieuwe keuken. 
We hebben als school een nieuwe keuken gekocht uit de showroom. We zijn opzoek naar handige ouders die ons 
willen helpen om de keuken in de showroom te demonteren, te vervoeren naar de school met aanhanger of bus en 
op school weer te monteren. 
Samengevat:  
* Wie kan ons helpen met demonteren en monteren van de keuken.  
* En wie heeft er een aanhanger of bus beschikbaar om de nieuwe keuken te vervoeren. 
Voor opgave graag een mailtje naar sthenricusschool@primenius.nl . Voor vragen kunt u terecht bij Alex van Dal. 
 

 
Ingezonden 

Fietsroutes voor kinderen tijdens de Fiets4Daagse 
 
Er zijn gedurende de Fiets4Daagse Emmen twee routes georganiseerd speciaal ontworpen voor kinderen, de 
zogenaamde 4Kidsroutes!  
Fiets jij ook mee in Emmen op donderdag 27 en/of vrijdag 28 juli 2017? Neem rustig je ouders of oma en opa mee. 
Het thema van dit jaar staat in het teken van “Kunst en Cultuur”. 
Op beide dagen hebben wij bij de start, onderweg en bij de finish speciaal voor jullie een aantal leuke activiteiten 
bedacht. Laat je verrassen en doe mee met de 4Kidsroutes in Emmen en wie weet ben je na twee dagen fietsen ook 
een echte ”Kunstenaar”. 
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