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Voor het periodieke kwaliteitsonderzoek bezoekt de onderwijs in-

spectie Stichting Fluvium. Vijf Fluviumscholen worden tijdens dit 

onderzoek bezocht. Onze school was een van deze vijf scholen.  

Op dinsdag 26 november heeft de inspecteur een verificatie on-
derzoek gedaan op de Houtkoperschool. Er zijn verschillende les-

sen geobserveerd. De inspecteur heeft met leerlingen, teamleden, 
de intern begeleidster, de kwailiteitsmedewerker en de directeur 

gesproken. Aan het begin van de middag ontvingen wij in het bij-
zijn van onze bestuurder het eindoordeel. Op alle onderzochte 

onderdelen scoren we voldoende en op kwaliteitszorg goed. We 

zijn erg blij met het positieve oordeel van de inspectie. 
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In dit nummer: 

Elk schooljaar nemen we deel 

aan een tevredenheidsonder-
zoek. Vorig jaar vond deze plaats 

onder ouders, leerlingen en me-
dewerkers. Dit jaar richt het on-

derzoek zich op leerlingen en 
medewerkers. Elke twee jaar 

peilen wij ook de tevredenheid 
onder ouders. De leerlingen van 

groep 6, 7 en 8 hebben deelge-
nomen aan het onderzoek. Bin-

nenkort berichten we over de 

uitslag.  

 
Onderzoek 



Studiemiddag 

Op 27 november stond er een studiemid-

dag onderbouw op het programma. Tjalling 
Brouwer van Xperto begeleidde ons team 

tijdens deze studiedag. Deze middag heb-
ben we kritisch gekeken naar ons letter-

aanbod in de onderbouw. Welke letters 
gaan we wel aanbieden en waarom? En in 

welke volgorde gaan we dit doen? De vol-
gende keer gaan we goed  kijken naar onze 

thema’s en lesaanbod.  

Sinterklaas 

Gisteren mochten alle kinderen hun 

schoen zetten! En wat was het vanoch-
tend spannend of er wat in zat! Aan-

staande maandag is er voor alle kin-
deren pietengym. Groep 6/8 zal groep 

3/4 begeleiden en groep 5/7 de kleuters.  
Donderdag 5 december komt Sinterklaas 

bij ons op school. Deze dag is er een con-
tinuerooster tot 14.00 uur. De kinderen 

hoeven deze dag geen eten en drinken en 
lunch mee te nemen. Hier wordt voor ge-

zorgd!  

Aankomende maandag ontvangt u de 

logingegevens voor het ouderportaal 
van ParnasSys. ParnasSys is ons ad-

ministratiesysteem. Verschillende za-
ken noteren wij in dit systeem. Om ou-

ders meer en altijd inzicht te geven in 
de ontwikkeling van hun kind(eren) 

bieden wij u vanaf maandag de moge-
lijkheid deze gegevens te kunnen in-

zien. De volgende gegevens kunt u in-
zien: 
 

 Toetsen van het Cito leerling  

 volgsysteem 

 Methode toetsen 

 Algemene gegevens 

 Absentiemeldingen 
 

Wat hetzelfde blijft is dat als daar re-

den toe is de leerkrachten contact met 
u zullen opnemen. Zolang u niets van 

school hoort kunt u er vanuit gaan dat 
uw kind zich ontwikkeld zoals bespro-

ken tijdens het laatste contactmoment. 
Alle leerlingen maken wel eens een 

toets minder goed dan je zou verwach-
ten. 

 
Ouderportaal 



Schoolstraat 1 

4051 AV Ochten 

 

‘t Houtkopertje 

Telefoon: 0344-641416 
E-mail: 

e.devries@houtkoperschool.nl 

"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 5 december Sinterklaas 

 11 december inloopochtend 

 12 december knutselochtend 

 18 december kerstviering 

 23 dec t/m 3 jan kerstvakantie 

 8 januari  luizencontrole 

 10 januari  podiummiddag groep 1/2 a/b 

 

 

  

   

 

  

13 december verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


