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Ons onderwijs 
Zoals u thuis wellicht van uw kind al hebt 
gehoord zijn we begonnen met een nieuw 
thema voor het NKC. De groepen werken de 
komende weken binnen hun eigen onderwerp 
aan het thema.  
Groep ½: Zo begint het 
Groep ¾: Klein beginnen 
Groep ⅚: Ons (digitale) leven in bloei 
Groep ⅞: Op goed geluk 
  
Aan de thema’s zijn de duurzaamheidsdoelen 
van de Verenigde Naties gekoppeld. De 
doelen die aan bod komen zijn: 

 

 
 
 

Tevredenheidspeilingen 
Betreft: Oudertevredenheidsonderzoek 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
Graag informeer ik u over het 
oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort 
voor onze school van start gaat. Het 
onderzoek vindt plaats onder alle ouders van 
onze school. Met dit onderzoek willen we een 
goed beeld krijgen van wat u van de school 
van uw kind(eren) vindt. De uitkomsten zullen 
we gebruiken om de school verder te 
verbeteren. 
 
Werkwijze: 
U krijgt op woensdag 16 november van DUO 
Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een 
uitnodiging om een online vragenlijst in te 
vullen. Per gezin ontvangt één ouder de 
uitnodiging, met uitzondering van gescheiden 
ouders. In deze e-mail vindt u een link 
waarmee u automatisch in het beginscherm 
van de vragenlijst terecht komt. Het invullen 
van de vragenlijst kost circa 15/20 minuten.  
 
Privacy: 
De samenwerking met DUO 
Onderwijsonderzoek & Advies voldoet aan de 
AVG die 25 mei 2018 is ingegaan. We willen 
benadrukken dat uw gegevens volstrekt 
anoniem worden behandeld. U kunt de 
vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid 
invullen. Wanneer u meer informatie wilt over 
hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met 
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de privacy omgaan, verwijzen wij u graag 
naar de volgende website: http://www.duo-
onderwijsonderzoek.nl/privacy/ 
 
Resultaten van het onderzoek: 
De resultaten van het onderzoek worden 
gepubliceerd in de schoolbrief zodra wij deze 
van DUO Onderwijsonderzoek & Advies 
hebben ontvangen. 
 
Vragen: 
Heeft u vragen over het onderzoek, dan staat 
Chris Roerdink (de projectleider) u graag te 
woord: 030-2631084 of u kunt een mail 
sturen naar: to@duo-onderwijsonderzoek.nl. 
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw 
stem horen en levert u een constructieve 
bijdrage aan de school van uw kind(eren). 
 Alvast bedankt voor uw medewerking! 
  
Hartelijke groet, 
Daan Schneider, directeur 
 

Leerlingtevredenheidspeiling 
groepen 6-7-8 
Eind volgende week zullen we naast de 
oudertevredenheidspeiling ook een 
leerlingtevredenheidsonderzoek van DUO 
uitzetten. De leerlingen van de groepen 6, 7 
en 8 zullen op school een online vragenlijst 
invullen, waarbij zij kunnen aangeven hoe 
(on)tevreden zij zijn met (onder andere) het 
onderwijs, de sociale veiligheid en 
voorzieningen. Met dit onderzoek willen we 

een goed beeld krijgen van wat de leerlingen 
vinden van onze school. De uitkomsten zullen 
we gebruiken om de school verder te 
verbeteren. 
 
Afmelden 
Wanneer u niet wilt dat uw kind uit de 
bovenstaande groepen deelneemt aan het 
leerlingtevredenheidsonderzoek, dan kunt u 
uw kind afmelden door een formulier in te 
vullen, af te knippen en aan de leraar te 
overhandigen. Uw kind zal de vragenlijst dan 
niet invullen. Het formulier wordt morgen aan 
alle leerlingen van groep 6-7-8 mee naar huis 
gegeven. Als u uw kind wilt afmelden 
ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk  voor 
dinsdag 15 november. 
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Leergeld Utrecht 
Graag vertellen wij u wat over Stichting 
Leergeld Utrecht. Stichting Leergeld Utrecht 
ondersteunt ouder(s)/verzorger(s) met 
geldzorgen zodat kinderen kunnen 
deelnemen aan school, sport en cultuur. Ons 
motto is namelijk: 
  

Laat alle kinderen meedoen, 
want nu meedoen is straks 
meetellen! 

  
Zo kunnen wij bijvoorbeeld helpen met de 
vergoeding van een fiets, een laptop, 
zwemlessen, muzieklessen, de contributie 
van sport en nog veel meer. 
  
Op dit moment hebben wij ook een speciale 
actie, de Sint-Maartenkledingpas. Dit is een 
pas met daarop een bedrag van €150,-. Deze 
pas kan aangevraagd worden per kind. 
  
Gezinnen die in het bezit zijn van een U-pas 
komen in aanmerking voor hulp vanuit 
Stichting Leergeld Utrecht, maar ook 
gezinnen zonder U-pas kunnen bij ons 
terecht. Wij kijken namelijk naar het netto 

besteedbare inkomen van een gezin. Gezien 
de enorme stijging van de lasten hebben 
helaas steeds meer mensen geldzorgen en 
ook die groep willen wij graag helpen. 
  
Via onze website www.leergeldutrecht.nl kunt u 
bij ons een aanvraag doen. Ook vindt u daar 
het speciale aanmeldformulier voor de Sint-
Maartenkledingpas. 
  
Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben 
bij het doen van een aanvraag, dan kunt u 
altijd bellen naar 030-7370332 tijdens onze 
telefonische spreekuren: 
Maandag van 9.30 uur – 12.00 uur 
Dinsdag van 13.30 uur – 15.00 uur 
Donderdag van 9.30 uur – 12.00 uur 
  
Naar bovenstaand nummer kunt u ook een 
WhatsApp-bericht sturen. Ook kunt u naar 
ons een e-mail sturen: 
info@leergeldutrecht.nl. 
  
Wij ondersteunen uw gezin heel graag! 
  
Hartelijke groeten, 
De medewerkers van Stichting Leergeld 
Utrecht 
 

Kinderkerstviering 2022 
Bij deze schoolbrief sturen we een bijlage 
mee met informatie over de kinderkerstviering 
die na twee coronajaren weer door kan gaan. 
Let op: aanmelden moet voor 24 november 
worden gedaan. 
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