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Nieuwsflits 8 

     
                 18 mei 2022 
  

    
Agenda 
 

Datum Onderwerp Betreft 

25 mei Jubileum basisschool de 
Komeet: Wereldfeest 
We bestaan 12,5 jaar! 

Alle leerlingen 
(ouders kunnen 
kijken om 13.00 
uur bij het 
schoolplein) 

26 + 27 mei Hemelvaart Alle leerlingen zijn 
vrij 

6 juni Tweede pinksterdag Alle leerlingen zijn 
vrij 

 
Inhoud 
 

1. Jubileum op woensdag 25 mei: Wereldfeest 
2. Uitslag leerlingtevredenheid april 2022: een 8,6 
3. Uitslag oudertevredenheid april 2022: een 8,3 
4. Verkeersplein: Stem ook op de Komeet! 
5. Jeugdavondvierdaagse in Malden 
6. Traktaties op school  
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1. Jubileum op woensdag 25 mei: Wereldfeest 
Het feestje voor ons tienjarig bestaan werd eerder ‘even’ 
uitgesteld. ‘Even’ werd toen iets langer en inmiddels bestaat (de 
naam) basisschool de Komeet 12,5 jaar. We kunnen nu eindelijk 
samen met alle leerlingen een feestje vieren. Op woensdag 25 mei 
gaan we dat met de leerlingen vieren met een ‘Wereldfeest’. Op die 
dag werken de leerlingen in workshops samen aan een gezamenlijke 
eindvoorstelling op dezelfde dag. Op woensdag 25 mei vanaf 13.00 
uur is er een voorstelling aan elkaar én voor geïnteresseerde ouders. 
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen als 
toeschouwer. 
 
 
2. Uitslag leerlingtevredenheid april 2022: een 8,6 
Ieder jaar vragen we aan onze leerlingen in groep 6 t/m 8 om een 
(anonieme) vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is opgesteld 
door www.scholenopdekaart.nl en wordt landelijk genormeerd. De 
peiling levert ons waardevolle feedback op van leerlingen over de 
sfeer in de groep en op school. 
 
Enerzijds meten we zo de tevredenheid van onze leerlingen. Hoe 
vind je het op school? Heb je een leuke klas? Vind je het leuk om 
met de kinderen in je klas om te gaan? Vind je dat je goed geholpen 
wordt door je juf of meester? Vind je de regels op school duidelijk? 
Daarnaast vragen we leerlingen om de school een rapportcijfer te 
geven. Dit jaar kregen we van onze leerlingen een 8,6!  
 
Anderzijds meten we met dit instrument anoniem de sociale 
veiligheid bij onze leerlingen. Dat vinden wij zeer relevante 
informatie. Hoe fijner en veiliger de leerlingen zich voelen op  

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
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school, hoe makkelijker ze tot leren komen. De resultaten zijn 
verwerkt door www.scholenopdekaart.nl , zonder tussenkomst van 
leerkrachten of directie. Basisschool de Komeet kan deze resultaten 
op tevredenheid en sociale veiligheid overigens niet op individueel 
niveau bekijken. We gebruiken daarom ook instrumenten van SCOL 
en LOOQIN om het welbevinden en de veiligheid van leerlingen op 
onze school te meten. Die instrumenten gebruiken we o.a. om 
gesprekken met leerlingen te voeren als er opvallende resultaten 
worden gemeten.  
 
 
3. Uitslag oudertevredenheid april 2022: een 8,3 
Eens in de vier jaar bevragen we ook ouders. Hoe tevreden zijn 
ouders over onze school? In de samenwerking en afstemming met 
ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Deze 
keer hebben 95 van de 211 benaderde ouders antwoord gegeven op 
11 vragen. De vragen gaan over communicatie met ouders, maar ook 
over de sfeer op school en het onderwijsproces. Van ouders hebben 
we ook een hoge waardering ontvangen op deze vragen: een 8,3. 
Hartelijk dank voor uw medewerking (en de waardering)! 
 
 
4. Verkeersplein? Stem ook op de Komeet! 
Basisschool de Komeet heeft zich opgegeven om in aanmerking te 
komen voor een ANWB-verkeersplein op een deel van ons 

schoolplein. Stemt u vandaag ook voor ons? Klik dan hier: Een 

ANWB Verkeersplein voor een schoolplein | ANWB en dan op de 

knop “Stemmen”. 
 
 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
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5. Jeugdavondvierdaagse in Malden 
Van 31 mei t/m 3 juni is er een jeugdavondvierdaagse in Malden. 
Onze oudervereniging is daarbij ook actief: zij zorgen vooraf voor 
hesjes van school en zij zorgen voor een frisse traktatie van school 
voor de lopers. Klik hier voor meer informatie.  
 
6. Traktaties op school 
Een jaar geleden hebben we met leerkrachten, leerlingenraad, 
ouders in de medezeggenschapsraad en andere ouders besproken 
dat “niet trakteren door leerlingen” (toen ingegeven door 
coronamaatregelen) voor- en nadelen heeft. De school heeft er toen 
beleid van gemaakt om leerlingen zelf niet meer te laten trakteren 
op school. We zorgen sinds dit schooljaar mét de oudervereniging 
samen voor traktaties op verschillende momenten: bij gezamenlijke 
feesten of soms voor een waterijsje bij warm weer. Dat zijn wat ons 
betreft voldoende traktaties voor onze leerlingen en dat gaat heel 
goed. Onlangs ontdekten we dat we dat beleid op veel, maar helaas 
niet op alle plekken goed bekend hebben gemaakt, onze excuses 
daarvoor. U kunt hier lezen hoe het zit met ‘traktaties op school’. 
Basisschool De Komeet - Traktaties op school (dekomeetmalden.nl) 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
Ingezonden berichten en vorige nieuwsflitsen teruglezen? Klik hier! 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
https://654.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/539150/Jeugdavondvierdaagse-31-mei-tm-3-juni-2022.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/pagina/439894/Traktaties+op+school
https://www.dekomeetmalden.nl/pagina/433227/Nieuwsflits

