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Inspectiebezoek 
We kijken terug op een positief kwaliteitsonderzoek. Twee inspecteurs zijn de hele dag op school 
geweest. Zij hebben onze kwaliteitskaarten en andere beleidsstukken kritisch gelezen, hebben lessen 
bijgewoond in elke klas, hebben gesprekken gevoerd met leerlingen, met een aantal ouders, met het 
team, de intern adviseur en met de directie. Dit alles heeft geleid tot een basisarrangement. Dit 
betekent dat, mits onze opbrengsten op niveau blijven, de kwaliteit van het onderwijs op De Klepper 
op een (meer) dan voldoende niveau is.  Het volgende onderzoek zal over ongeveer vier jaar zijn. De 
beoordelingen die ze konden geven zijn “zeer zwak”, “zwak” of “een basisarrangement”. 
Dit kwaliteitsonderzoek maakte deel uit van een pilot. De inspectie wil namelijk in de toekomst zijn 
kwaliteitsonderzoeken anders gaan vormgeven. Anders in de zin van dat er meer ruimte voor 
gesprek tussen school en inspectie zal zijn. Ook wil de inspectie de scholen specifieker gaan 
beoordelen. Was het tot nu toe meer het checken van standaarden op diverse gebieden, in deze 
pilot wordt meer het gesprek aangegaan met niet alleen de directie maar met alle geledingen in de 
school. Het is de bedoeling dat we in de toekomst meer ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan 
kwaliteit van onderwijs binnen bepaalde kaders. Dit bezoek was daarvan een voorproefje, een 
uitproberen. 
Wij hebben van beide inspecteurs meerdere positieve reacties gekregen op ons klimaat in de school, 
ons onderwijsaanbod, het niveau van de leerkrachten en ze waren aangenaam verrast door de grote 
zelfstandigheid en betrokkenheid van de leerlingen. 
We kijken terug op een positieve dag en zijn blij met de feedback van de inspectie. Hoewel ze erg 
voorzichtig waren met de beoordelingen op de standaarden, hebben we met z’n allen genoeg 
redenen om heel  trots te kunnen zijn op de kwaliteit van het onderwijs op onze school! 
  
Kleutertas in de klas! 
We zijn heel blij met de nieuwe kleuters die we  mogen verwelkomen. Een punt van aandacht is  het 
aantal lockers in de kleine entree. Omdat de kleuters niet zover kunnen reiken zijn de bovenste 
lockers eigenlijk niet bruikbaar. Daarom gaan we het onderdeel waar nu de schoenen onder gezet 
worden ertussenuit halen en vragen we aan een handige vader of hij een soort van schoenenkast wil 
maken om de schoenen in te kunnen zetten. 
Vanaf de voorjaarsvakantie zullen we niet alleen een nieuwe indeling maken waarbij de broertjes en 
zusjes een locker gaan delen maar willen we ook graag dat de tassen van de kinderen niet meer in de 
locker blijven. Deze mogen ‘s morgens in een krat in de klas gezet worden. Na de vakantie zullen de 
kratten aangeschaft zijn. Tot die tijd zetten we de tassen onder de zandtafel. Het voordeel van deze 
constructie is dat de kinderen minder vaak in de kleine entree bij de lockers hoeven te zijn. 
  
Overblijf 
Stichting Buitenpret gaat na de voorjaarsvakantie ook het overblijven op de PWA in Beusichem 
verzorgen. Majella, onze vaste overblijfkracht, gaat helpen met het opzetten hiervan tot de 
zomervakantie. Ze wordt vervangen door Kirsten Vleugels. Kirsten staat een dag in de week voor de 
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klas in Culemborg en is een van de vaste medewerkers van Pim en Pom, de speelleergroep van 
Buitenpret. 
  
Ouders welkom in de klas 
Sinds we gebruik maken van het nieuwe schoolgebouw hebben we ook in de midden/bovenbouw 
ruimte ingelast voor ouders om voor schooltijd in de klassen te komen. Zij zijn van harte welkom tot 
de schoolbel gaat. Om vijf voor half negen komen de meeste leerlingen dan tegelijk naar binnen. 
Zoals u vast gemerkt heeft, is dit nogal een drukke bedoeling. 
Het komt nu regelmatig voor dat ouders gelijk met de bel, of nadat de bel gegaan is, ook nog  naar 
binnen komen. De entree voor groep 3 t/m 8 wordt hierdoor extra krap voor de leerlingen die niet 
alleen hun jas maar ook hun schoenen moeten uitdoen. 
Een herhaald verzoek aan ouders van groep 3 t/m 8 om als u na 8.25 aankomt op het schoolplein 
afscheid van uw kind te nemen en niet meer mee naar binnen te komen. 
Voor die tijd bent u van harte welkom in de klas om het werk van uw kind in te zien of een afspraak 
met de leerkracht te maken. 
Alle ouders worden vriendelijk verzocht om op tijd afscheid van hun kind te nemen zodat we ook 
echt om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen. 
  
Nieuwe leerlingen 
Morgen komen Estelle van Wijk, Pepijn Holtman, Kiki de Korte en Nouchka Hense kennismaken in de 
kleuterklas. Van harte welkom allemaal en een fijne tijd toegewenst op De Klepper! 
  
Jarigen 
Feline Visser is vandaag jarig! Estelle van Wijk op 4 maart en Kiki de Korte op 7 maart. Teris 
Wiggelinkhuysen op de 9de, Nouchka Hense wordt vier jaar op de 11de en Jurrien Budde is jarig op 15 
maart. Van harte gefeliciteerd allemaal en  alvast een fijne verjaardag! 
  
Bende van Beusichem 
Voor kinderen uit de bovenbouw (gr 5 t/m 8) starten er dit voorjaar op donderdag na schooltijd weer 
theaterklassen in Het Heerenlogement. Voor informatie: www.bendevanbeusichem.nl 
  
Mindfulonderwijs 
Het hele team van De Klepper heeft succesvol de training mindfulonderwijs afgerond. Hiervoor 
hebben we ons vijf donderdagavonden ingezet. Niet alleen heeft de training ons geleerd bewuster 
om te gaan met onze energie, we hebben ook elkaars kookkunsten mogen ervaren. Elke avond 
konden we genieten van een lekker diner op school. Hoe een school (een team) kan voelen als een 
thuis....! 
  
Vreedzame School 
We zijn in alle groepen weer met een nieuw blok begonnen. Het thema is “We hebben hart voor 
elkaar” In de bijlage vindt u de nieuwsbrief met informatie en tips voor thuis. 
  
Agenda: 
17-2     jaarvergadering Oranjevereniging in het speellokaal. Iedereen van harte welkom! 
23-2 t/m 27-2              voorjaarsvakantie 
9-3       19.30 uur OR vergadering 
17-3     “wandelen voor water” een wandeling van zes kilometer met zes liter water door de kinderen 
van de bovenbouw. Via sponsors proberen we zoveel mogelijk geld voor schoon water in Kenia en 
Chana te verdienen 
            19.30 uur MR overleg 
18-3     verkiezingen in school 
24-3     groep 8 bakt pannenkoeken voor ouderen van 12.30 tot 14.00 uur. Opgeven is noodzakelijk. 
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30-3     gastles in midden- en bovenbouw door mediacoach over de nieuwe boeken collectie 
  
Namens het team, Marja Moerenhout 
 


