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Ons onderwijs 
Een van de zaken die naar voren kwam 
tijdens de informatieavond van 30 augustus jl. 
was dat de term HPS (High Performing 
School) wat beter uitgelegd kan worden door 
school. We vatten de koe bij de horens. 
Vandaag deel 1 van de vraag: Wat is HPS? 
U kunt in dit filmpje heel goed horen en zien 
hoe een school als de onze werkt aan een 
permanente verbeter- en kwaliteitsslag voor 
alle leerlingen. De komende weken zullen we 
aan onderstaande punten uitleg geven in 
deze rubriek. Zo hopen we dat u weet wat 
een High Performing School inhoudt.  
  
De 10 basiskenmerken van HPS:  
 
• Een heldere en gedeelde visie. 
• Hoge normen en verwachtingen voor álle 

leerlingen. 
• Effectief Schoolleiderschap. 
• Hoog niveau van samenwerking en 

communicatie. 
• Curriculum, instructies en toetsen uitgelijnd 

met kerndoelen. 
• Frequente controle op kwaliteit van het 

leren en lesgeven. 
• Gerichte professionele ontwikkeling d.m.v. 

professionele leergemeenschappen. 
• Ondersteunende leeromgeving. 
• Hoge mate van ouder- en 

maatschappelijke betrokkenheid. 

• Een academische cultuur die mensen 
inspireert en motiveert tot voortdurende 
reflectie. 

 
 
Vragen, opmerkingen of een 
vervelende gebeurtenis 
Heeft u als ouder een vraag, een opmerking 
of misschien een klacht? Dat kan natuurlijk. 
We vinden het belangrijk dat u de juiste 
mensen op school weet te bereiken. Hoe 
werkt het op de St Bonifatius?  
Allereerst gaat u naar de leraar van uw kind. 
Dat is de snelste weg. Komt u er samen niet 
uit dan is Sanne Kuijt (meester Sanne) het 
aanspreekpunt. U kunt hem mailen via 
sanne.kuijt@rksbs.nl . Meestal komen we 
tot een oplossing maar mocht het onverhoopt 
niet lukken dan kunt u contact opnemen met 
Daan Schneider de directeur van onze 
school. U kunt hem bereiken via 
info@rkwbs.nl.  
 
Soms lijkt het of de MR 
(medezeggenschapsraad) ook een rol speelt 
in het oplossen van vragen of opmerkingen 
van ouders. Maar de MR heeft geen 
adviserende of bemiddelende rol tussen 
ouders en school.  
Mocht u er in gesprekken niet zijn uitgekomen 
een klacht willen indienen dan treft u in de 
klachtenregeling de te volgen stappen aan.. 
Hierbij de link naar onze site met meer 

Schooljaar 2022-2023  

http://www.stbonifatius.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=CzRAHasGzQ0
mailto:sanne.kuijt@rksbs.nl
mailto:info@rkwbs.nl
https://www.stbonifatius.nl/ouders/klachtenregeling/
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informatie. Uiteraard hopen we vooral dat we 
met een goede communicatie de meeste 
vragen, opmerkingen en klachten kunnen 
oplossen.  
 

Boerengolf 
Wat was het een feest afgelopen vrijdag. U 
had massaal gehoor gegeven aan de oproep 
om taarten te bakken voor de Boerengolf. 
Heel erg dank daarvoor! De rest van de dag 
konden de kinderen aan het werk terwijl ze 
tussendoor op de stier konden rijden, een 
ijsje konden eten in de zon en poffertjes 
konden eten tijdens de lunch. Een feest voor 
iedereen. Nogmaals dank aan stichting 
Haarfijn en aan jullie koekenbakkers van de 
eerste orde.  
 
 

Kermis 
Met nog geen twee weken te gaan is het bijna 
tijd voor de Haarse Kermis. Een evenement 
waar iedereen na twee jaar afwezigheid 
reikhalzend naar uitkijkt. We geven vlak van 
tevoren nog een speciale Kermis-editie van 
de Schoolbrief uit maar hier alvast een 
overzicht van de activiteiten: 

 

Activiteiten Haarse Kermis: 
Zaterdag:  
Schminken, meet&greet met Peppa Pig, ‘s 
avonds Bingo 
Zondag:  
Sterkste meisje/jongen  
Maandag:  
Haarzuilens Got Talent (de inschrijving is 
geopend, schrijf je snel in !!) 
Dinsdag:  
Einde van de Kermis 
 
 

Studiedag 28 september 
Woensdag 28 september heeft het team een 
studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. 

http://www.stbonifatius.nl/
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