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De Mgr. Zwijsenschool geeft stagiaires van verschillende opleidingen de mogelijkheid om 

middels een stage te leren over kinderen en het onderwijs. De school werkt nauw samen 

met de Katholieke Pabo Zwolle en is een ‘Opleidingsschool’. Dit houdt in, dat er ieder jaar 

een stageleergroep van Pabostudenten en onderwijsassistenten is. Hier bespreken we hoe 

het gaat en wat ze zelf nog graag willen leren. Het is fijn om te zien dat de studenten onze 

school omschrijven als: betrokken, gezellig, knus, veilig, creatief, vertrouwd, motiverend. 

Op dit moment is een deel van de studenten druk met het ondersteunen van de kerstcom-

missie en laten zij hiermee zien dat ze ook schoolbreed betrokken zijn. Fijn! 

Even bijpraten… onze school als opleidingsschool 

Onderwijsinhoudelijk 

Ouderenquete 6 t/m 17 december 

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te we-

ten wat ouders van de school vinden. Daarom nemen alle scholen van Aves deze maand 

een ouderenquête af. Dit bericht om u alvast wat informatie te geven: 

Wanneer? 

De enquête loopt van 6 december tot en met 17 december. Het invullen van het onder-

zoek duurt zo’n 15 minuten. Een uitnodiging voor deelname wordt via de mail verstuurd. 

Wat gebeurt er met de uitkomsten? 

Na de sluitingstermijn ontvangt de school een rapportage. In deze rapportage zijn ook de 

uitkomsten van de team enquête en van de leerling enquête (groepen 5 t/m 8) meegeno-

men. De uitkomst van de ouderenquête wordt besproken met team en MR. De gegevens 

kunnen t.z.t. ook vergeleken worden met andere scholen die het onderzoek hebben afge-

nomen. 

Mailadres 

Het is de bedoeling dat ieder gezin eenmaal de ouderenquête invult. Vaak zijn er 2 mail-

adressen bekend bij school. Op 1 van deze mailadressen heeft u de uitnodiging voor de 

ouderenquête ontvangen. Mocht u geen mail ontvangen hebben, dan kunt u mailen naar 

m.aalberts@aves.nl zodat u alsnog een uitnodiging voor de enquête krijgt. 

Doet u mee? 

Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een duidelijk beeld van onze 

school krijgen. Dat helpt ons om te werken aan de juiste onderwerpen: wat gaat goed en 

waar kunnen wij ons verbeteren? 



Organisatorische zaken 

Welkom: 

Uitkomsten ouders over schoolrapport 

32 ouders hebben de vragenlijst ingevuld over het nieuwe schoolrapport. In de antwoor-

den geven ouders aan middels het rapport zicht te willen krijgen op de ontwikkeling van 

hun kind. Dit is niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de ontwikkelingen op so-

ciaal-emotioneel, creatief en sportief vlak. Het rapport moet laten zien op welk niveau 

het kind zit en hoe het gegroeid is en dus een weergave van het ontwikkelproces zijn. 

Veel ouders vinden het belangrijk dat er aandacht is voor wat goed gaat, maar dat ook 

wordt benoemd wat nog aandacht nodig heeft, zodat hier thuis bij ondersteund kan wor-

den. Daarnaast moet er ruimte zijn voor een persoonlijk woordje van de leerkracht en 

een persoonlijke toevoeging van het kind zelf. De grote meerderheid wil graag een rap-

port op papier, zodat het kind het kan laten zien aan derden. Dit mag in gedrukte of ge-

schreven vorm zijn. 

Ouders, dank voor deze input! Naast deze uitkomsten hebben ook de kinderen van groep 

5 t/m 8 input gegeven. Al deze informatie heeft geleid tot een conceptrapport. Deze is 

besproken in het team en vervolgens in de 2 ouderklankbordgroepen besproken. Een 

mooi proces waarbij we samen tot een nieuw rapport komen. 

Er komen weer nieuwe vriendjes op de Mgr. Zwijsenschool! Wat gezellig dat jullie er zijn, 

veel leerplezier gewenst bij ons op school! 

 

Groep 1/2a:   Olivier van Gessel, broertje van Juliëtte (gr. 3) en Matthias (gr. 5) 

Groep 1/2b:  Noah Hellendoorn 

Kalender: 

14 december:  Kerst op school (informatie volgt) 

15 december:  Juf Carlijn jarig  

27 december:  Start kerstvakantie  






