
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
Het einde van dit schooljaar komt in zicht. Het is vaak het moment dat 

we terugkijken op het afgelopen jaar en verder kijken het nieuwe jaar. 

Er zijn verschillende successen die wij al kunnen vieren: 

✓ Met het management en de pleincoördinatoren hebben we een 

professionele ontwikkeling doorgemaakt met behulp van de 

profielen van Management Drives;  

✓ Met de informatie en inspiratie uit de leergang Interprofessionele 

Samenwerking zijn er stappen gezet om zaken die samen opgepakt 

moeten worden binnen een integraal kindcentrum ook goed te 

organiseren met elkaar;  

✓ We hebben onze scholing en professionele ontwikkeling met het 

team onderwijs én opvang kunnen voortzetten; 

✓ We hebben met behulp van het visuele jaarbord in het café meer 

zicht gekregen in de lopende doelen en stand van zaken en hebben 

tussentijds evaluatiegesprekken binnen de leerteams gevoerd en 

gedeeld met elkaar; 

✓ De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben de veiligheidsmonitor 

ingevuld. En we hebben van de kinderen een positieve beoordeling 

ontvangen. Ze geven ons een rapportcijfer van 8,5. Zie ook de 

toelichting op de KCM verderop in deze nieuwsbrief; 

✓ Op de speel- en leerpleinen hebben we op het gebied van onze 

activiteiten het aanbod van taal en/of rekenen nog meer 

afgestemd op de ontwikkeling van onze kinderen;  
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✓ Onze rekenresultaten n.a.v. de IEP Eindtoets zijn 3 jaar op rij boven gemiddeld; 

✓ Verschillende groepen in de bovenbouw hebben een dusdanige groei doorgemaakt dat ze naast de 

minimale vaardigheidsgroei een extra groei hebben laten zien. Hieruit kan de conclusie getrokken 

worden dat onze interventies met behulp van onze ondersteuners de juiste keuze zijn geweest en dat 

willen we voortzetten.  

✓ We hebben verdere aanpassingen gedaan in de digitale omgeving van MijnRapportfolio zodat de 

ontwikkeling van de kinderen breed in beeld gebracht wordt en ouders constant op de hoogte zijn. 

We hebben getracht een beeld te geven van het welbevinden en de betrokkenheid én de cognitieve 

ontwikkeling van een kind. Deze ontwikkeling is nog in volle gang. 

 

Naast het vieren van onze successen hebben we ook kritisch gekeken naar onze ontwikkeldoelen. Dat 

betekent dat we met het team onderwijs de analyses hebben gemaakt op school-, groeps- en individueel 

niveau. Onze zorgkinderen zijn in beeld en we hebben een plan van aanpak voor de komende jaren waarbij 

de NPO gelden ingezet worden. We zullen ons verder richten op een effectievere inzet van onderwijs op 

het gebied van lezen en rekenen en meer differentiëren in tempo, niveau en werkvormen. Dit is ook naar 

voren gekomen uit de reacties van onze ouders als aandachtspunt uit de KCM. Verder gaan we de 

zelfsturing van onze kinderen meer bevorderen.  

De verhuizing van groep 7/8 naar de Allegroweg zal ook nog wat aanpassingen en flexibiliteit van ons 

vragen, maar we hebben er alle vertrouwen in. Het is gewoon echt fijn dat we samen weer in één gebouw 

kunnen zijn.  

 

Uiteraard zijn wij ook druk bezig met het opstellen van de kalender 2022-2023, het nieuwe ABC voor 

ouders en de groepssamenstellingen. Deze informatie zal in de week van 4 juli via SocialSchools gedeeld 

worden. 

Vriendelijke groet, 

Jerney  

 

KindCentrumMonitor (KCM) 
Ook dit schooljaar heeft u weer de mogelijkheid gehad om de KindCentrumMonitor in te vullen. We 

hebben een respons van 111 ouders mogen ontvangen. Dat is ongeveer 24% van onze ouderpopulatie, 

ervan uitgaande dat er per huishouden één ouder de enquête heeft ingevuld. Er is ook een enquête 

ingevuld door alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 en door de medewerkers van onderwijs én opvang. 

Ik wil u graag op de hoogte brengen van de resultaten.  

 

Kinderen van groep 6, 7 en 8 

De missie van ATO-Scholenkring is dat kinderen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die 

vol zelfvertrouwen in de maatschappij staan, met oog voor de ander. Hoe is dat op De Hoven? 

Bij Kindcentrum de Hoven zien we dat er een sterk fundament ligt voor persoonlijke ontwikkeling en 

groei van de kinderen. De kinderen geven het volgende aan: 

• 90% is veerkrachtig (87% ATO); 

• 88% is gelukkig (89% ATO); 

• 96% is studiebevlogen (92% ATO); 
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• Bij 91% wordt voorzien in sociale behoeften (90% ATO);  

• Bij 91% wordt voorzien in erkenningsbehoeften (90% ATO); 

• Bij 88 % wordt voorzien in de behoeften aan veiligheid, zekerheid en continuïteit (86% ATO); 

• 90% is tevreden over de professionaliteit van het onderwijs en school (87% ATO). 

 

Ouders 

Deze periode hebben we een rapportcijfer van 7,5 ontvangen. De ouders die deze enquête hebben 

ingevuld geven het volgende aan: 

• 94 % vindt dat hun kind graag naar school gaat. (93% ATO)  

• 75 % is tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school. (89% ATO)  

• 68 % vindt dat hun kind voldoende wordt uitgedaagd. (75% ATO)  

• 85 % vindt de leerkrachten vakbekwaam. (90% ATO)  

• 79% is tevreden over de informatie vanuit school. (81% ATO)  

• 72 % voelt zich als ouder gehoord. (88% ATO)  

• 87 % voelt zich welkom. (88% ATO) 

 

Medewerkers 

Uit de resultaten blijkt dat de medewerkers (N=68%) veerkrachtig en gelukkig zijn. De werkdruk is nog 

steeds hoog, echter lijkt dit nog geen probleem te zijn gelet op de stijging van het energieniveau. 

Het team geeft de volgende respons: 

• Ik kan goed omgaan met spanningen in het werk. (97% = vaak, altijd) (79% ATO); 

• Ik ervaar openheid in de eenheid. (100%) (97% ATO); 

• In mijn werk ervaar ik positieve stress. (76% = vaak, altijd) (50% ATO); 

• In contacten met ouders voel ik me veilig. (90% = vaak, altijd) (93% ATO); 

• 97 % ervaart werkplezier en welbevinden. (96% ATO); 

• 100% ervaart adequaat leiderschap van de directeur/coördinator (91% ATO).  

 

De uitkomsten van deze enquête zijn met de KCRaad van 22 juni besproken en worden ook met het team 

verder opgepakt. Mocht u meer willen weten? Zie bijgevoegde presentatie.  

Personeel 
Felicia stelt zich voor  

Mijn naam is Felicia van Beekveld. Ik ben 19 jaar oud en woon in Empel.  

Ik heb net de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 

(niveau 4) afgerond op het Koning Willem 1 College. Mijn sport en tegelijkertijd 

ook mijn hobby is voetbal. Ik ben graag in beweging en sport daarnaast veel in 

de sportschool. 

Van kleins af aan vond ik het al fijn om anderen te verzorgen en te helpen. Ik was 

dol op spelen met poppen! Ik gaf de poppen graag flesjes en vond het geweldig 

om ze bijv. aan te kleden en mee te gaan wandelen. Toen ik een broertje en een 

zusje kreeg was ik dolgelukkig en hielp ik mijn moeder door hen te verzorgen en 

een handje te helpen. Ik ben een grote kindervriend, maar ook een grote 

https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Opbrengsten,%20evaluaties/3.5%20Enquetes/3.5.2%20KCM%20Resultaten/KCM%202021-2022/presentatie%20Hoven%20KCM%202022.pptx
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dierenvriend, dat is waar ik mij fijn bij voel. Mijn hond Macho is mijn beste vriend!  

Ik vind het echt geweldig om voor en met kinderen te werken en ze iets te mogen leren. Het is en voelt 

fijn om ‘een voorbeeld’ te mogen en kunnen zijn voor hen en degene te zijn bij wie ze terecht kunnen als 

ze zich niet fijn voelen of iemand nodig hebben. Mijn inlevingsvermogen is groot.  

Ik kijk er heel erg naar uit om te komen werken bij de KC de Hoven!  

 

Onderwijs 
MijnRapportFolio 

Vanaf nu is er de mogelijkheid om de tabbladen: start, welbevinden, betrokkenheid en prestaties te 

printen. U klikt op de knop 'printversie', daarna kiest u voor 'nieuw' en tot slot voor 'opslaan'. 

De laatst ingevulde gegevens worden gepresenteerd. 

Als u een zwart blokje ziet staan, dan betekent dit dat hier een filmpje is opgeslagen. Deze kunt u bekijken 

in de digitale omgeving van MijnRapportFolio. 

 

Vakblad Het Jonge Kind 

Onze collega Brechje heeft een artikel geschreven over KC de Hoven voor vakblad Het Jonge Kind. Dit 

willen we graag met u delen! In deze bijlage vindt u het artikel. 

 

Verkeer 
App van ANWB 
De ANWB heeft een app gelanceerd waarin kinderen hun verkeersinzicht vergroten, gebaseerd op de 

belangrijkste verkeersthema's. Om ook in de praktijk te kunnen oefenen, zijn er speciale bonusopdrachten 

die samen gespeeld kunnen worden. Ga bijvoorbeeld samen op pad in je eigen buurt, doe een fietscheck 

of speur naar verkeersborden. Dit sluit momenteel perfect aan op het aanbod vanuit project ‘dit is mijn 

wijk/ dit is mijn straat’ waarbij veel leerlingen met hun leerplein de wijk in gaan. 

 

Activiteitencommissie 
Het einde van het jaar is in zicht, dus het is weer tijd voor de schoolreisjes! Alle kinderen zijn reuze 
enthousiast en ze kunnen niet wachten. Kunt u zich die spannende tijd nog herinneren? Wist u dat de 
schoolreisjes van de ouderbijdrage worden bekostigd? 

Helaas loopt het aantal betalingen hard terug, omdat de ouderbijdrage niet verplicht is. Daarnaast 
wordt alles, vooral vervoer, alsmaar duurder en duurder. Als deze trends doorzetten, dan komt er een 
punt waarop we de schoolreisjes niet meer kunnen organiseren zoals we gewend zijn. 

En dat maakt de ouderbijdrage nog belangrijker. Want zeg nou eerlijk, we willen toch allemaal dat onze 
kinderen ‘gewoon’ op schoolreisje kunnen gaan? 

Weet u niet zeker of u de ouderbijdrage voor dit schooljaar al heeft overgemaakt? Geen probleem. 
Stuur een mailtje naar acdehoven@outlook.com en wij controleren het even voor u. Graag gedaan. 

https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/Nieuwsbrieven/Integrale%20nieuwsbrief%20nummer%2010%20BIJLAGE%20Een%20kijkje%20in%20KC%20De%20Hoven.pdf
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/kinderen/verkeersgame
mailto:acdehoven@outlook.com
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Schoolbieb 
Boekentips voor deze maand vindt u hier. 

 

Leerlingenraad update 
 

Afgelopen week heeft de leerlingenraad voor de 5e keer een vergadering 

gehad. Vanuit de groepen is de vraag gesteld of Minecraft kan helpen bij het 

vergroten van het ruimtelijk inzicht of bij inzicht in het verkeer. De 

leerlingenraad vindt dit een onderzoek waard en gaat hier verder mee aan de 

slag.  

Met de input van de leerlingenraad is een eerste versie van het nieuwe 

contract aangeboden. De kinderen hebben feedback gegeven op het 

kleurgebruik en de inhoud van het contract. Deze input wordt weer 

meegenomen in het verdere ontwerp van het contract. Tijdens de laatste 

bijeenkomst zullen de aangepaste contracten getoond worden.  

 

Samen hebben de kinderen nog gesproken over het gebruik van de toiletten, de schoonmaak en het 

opruimen door kinderen op het leerplein. De raad geeft aan dat het wisselend is per groep hoe goed er 

wordt opgeruimd. Het gebruik van de toilet is ook wisselend. In de groepen 5/6 wordt gebruik gemaakt 

van maatjes die elkaar controleren of het netjes wordt achtergelaten. Bij 7/8 zijn er veel verschillende 

commissies waar kinderen een onderdeel van zijn en dat werkt vaak wel goed. De leerlingenraad is van 

mening dat de “gouden wc-borstel” weer uit de kast gehaald mag worden. In het nieuwe schooljaar gaan 

we deze weer inzetten in de hoop dat de toiletten netjes achtergelaten worden! 

Het opruimen van gebruikte spullen wordt niet altijd door alle kinderen gedaan. De Raad is van mening 

dat zij hierin zelf ook een opdracht hebben, namelijk dit bespreekbaar maken in de groep en kinderen 

aanspreken en helpen indien het niet netjes gedaan wordt. De volgende en tevens laatste vergadering 

staat gepland op donderdag 7 juli.  

 

Huisvesting  
Schoonmaak 
Vindt u het als ouder ook belangrijk dat uw kind in een schone omgeving leert? Dan bent u misschien wel 

de nieuwe collega die wij zoeken op ons kindcentrum! Reageer dus snel op de advertentie. 

file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Nieuwsbrief_Hoven_Juli.pdf
https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/Nieuwsbrieven/BIJLAGE%20Integrale%20nieuwsbrief%20Poster%20KC%20de%20Hoven_1.pdf
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Voetbaltrainingen FC Den Bosch 

Het voetbalseizoen is afgelopen… Voetbalsupport en FC Den Bosch organiseren daarom speciale 

trainingsavonden waardoor alle fanatieke voetballers van in de regio toch nog een keer kunnen trainen. 

De trainingsavonden zijn voor de jongens en meisjes van de O7 t/m O13 en vinden plaats in het stadion 

van FC Den Bosch. De FC Den Bosch voetbaltrainingen duren telkens twee uur. Het eerste uur staat in het 

teken van professionele oefeningen waarbij je technische vaardigheden worden getest en verbeterd. Na 

een korte pauze worden deze vaardigheden toegepast in verschillende partijvormen.  

Wanneer?  

Vrijdagavond 1 juli | 𝑮𝑰𝑹𝑳𝑺 Night (alleen meisjes) | 18:00 tot 20:00  

Vrijdagavond 8 juli | 𝑩𝑶𝒀𝑺 Night (alleen jongens) | 18:00 tot 20:00  

Vrijdagavond 15 juli | 𝑭𝑪𝑫𝑩 Night (gemixt) | 18:00 tot 20:00  

Inschrijven en meer informatie? Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

https://www.voetbalsupport.nl/voetbaltrainingen/

