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Nieuws vanaf beide locaties. 
We zijn alweer in de afrondende weken van het schooljaar! Momenteel worden er op beide locaties 
toetsen afgenomen om ons aanbod te evalueren en te kijken waar elk kind staat in zijn/haar 
ontwikkeling. De groepen 8 hebben mooie resultaten behaald op de IEP-eindtoets waar we heel trots op 
zijn. Zij zijn druk met de afrondende fase op de Windroos en bereiden zich voor op de musical en de 
driedaagse. Spannende en leuke momenten! 
Op 22 juni is er een studiedag waarbij we de resultaten van alle leerlingen als team bekijken en plannen 
opstellen voor het nieuwe jaar. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij. 
Leerlingen van 1/2A, 1/2B en 3 zijn vorige week op schoolreis geweest en hebben genoten van een 
prachtige dag in de Flipjes!  Leerlingen van groep 4/5A tot en met groep 7 gaan op 23 juni op schoolreis. 

 
We hebben twee nieuwe leerlingen ontvangen op school. Op locatie 
KC de Samenstroom Diandro en op locatie Bolwerk Dean. Van harte 
welkom leuke jongens! We wensen jullie een hele gezellige en 
leerzame tijd op de Windroos toe. 

 
Uitslag meting Sociale veiligheid Leerlingen, Ouders en Personeel. 
Afgelopen maanden hebben we de metingen sociale veiligheid afgenomen onder personeel, ouders en 
leerlingen. Via deze weg nog een korte terugblik op de uitslagen. Op het gebied van sociale veiligheid 
worden de volgende gemiddelde cijfers gegeven: 
*door ouders 7,9 (respons 39%) 
*door collega’s 7,9 (respons 70%) 
*door leerlingen 7,5 (respons 92%) 
 
Uit de analyse van de diverse rapporten die binnen de MR besproken zijn, komt het aandachtspunt om 
leerlingen meer weerbaar te maken en tools te geven om conflicten op te lossen en pestgedrag 
bespreekbaar te maken. Ook blijft het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven over wat we verstaan 
onder pestgedrag.  
In zijn totaliteit geven ouders aan dat hun kind zich op school ruim voldoende veilig voelt op psychisch, 
fysiek, sociaal en materieel gebied.   
 
Binnen de MR zijn deze rapporten inmiddels uitvoeriger 
besproken. Ook andere belangrijke en interessante 
onderwerpen komen in de MR aan bod.  
 
Vindt u het belangrijk om uw inbreng als ouder te 
kunnen bieden, dan bent u van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan de Medezeggenschapsraad (MR) van 
onze school. Meer informatie hierover? Mail dan naar 
suzanne.vanhennik@edumarevpr.nl  
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Leerling vervoer 
Elk jaar moet vervoer van leerlingen opnieuw aangevraagd en beoordeeld 
worden. De meeste gemeenten willen de aanvraag voor 1 mei binnen hebben. 
Neem even contact met uw gemeente op, wanneer uw zoon of dochter 
momenteel van vervoer gebruik maakt en u hierover nog geen bericht heeft 
ontvangen! 
 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft ongeveer 1x per 6 weken overleg met de directie. Daar worden verschillende 
onderwerpen besproken die van belang zijn voor leerlingen en mogen zij meedenken met het beleid op 
school. Laatste vergadering is de meting sociale veiligheid besproken en uitgelegd dat we streven naar 

een 8,0 wat volgens de leerlingen wel een erg hoog cijfer is      . 
 
Leerlingen kunnen heel goed meedenken over wat voor hen 
belangrijk is op school en er worden vaak mooie gesprekken gevoerd! 
Op aanvraag van de leerlingenraad is er een prachtige Triker pro100 
aangeschaft. 
 
 
 
 
Deze is met gejuich ontvangen in 
de groepen en wordt inmiddels 
actief gebruikt!  
 
 
 

Vormingsonderwijs 
Op de Windroos wordt protestants christelijk Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch 
Vormingsonderwijs (HVO) aangeboden vanuit de stichting voor Vormingsonderwijs waarover u meer 
kunt lezen op de website www.vormingsonderwijs.nl. Juf Kim en juf Gelske zijn de vakdocenten die op 
locatie Bolwerk deze lessen verzorgen. Momenteel zijn zij beiden al langere tijd afwezig i.v.m. ziekte en 
is het nog onduidelijk wanneer zij hun lessen kunnen hervatten. 
In afstemming met de MR hebben we besloten om in het nieuwe schooljaar deze lessen als extra 
aanbod op woensdag van 12.15-13.00 uur aan te bieden. Door deze lessen na schooltijd aan te bieden 
worden de kinderen niet tijdens de les uit de groep gehaald. Uw kind mist dus minder van de andere 
lessen en er is meer rust in de school. Deelname aan vormingsonderwijs is vrijwillig en wordt geboden 
wanneer u uw kind aanmeldt. 
Wanneer er zicht is op herstel van de vakdocenten, zal er een inventarisatie zijn en ontvangen ouders 
van de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen een brief. De keus is als volgt: 
*ouders van leerlingen uit groep 5 en 6 kunnen kiezen voor GVO-les. 
*ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen kiezen voor HVO-les. 

 
Film 
Heeft u onze prachtige film al gezien? We zijn trots op onze school en vinden het 
fijn met deze film aan ouders en belangstellenden te kunnen tonen hoe wij op 
SBO de Windroos werken.  
Via deze link kunt u nogmaals genieten: SBO De Windroos on Vimeo 

http://www.vormingsonderwijs.nl/
https://vimeo.com/710822536


 
 
Oudergesprekken en groepsindeling 
Momenteel zijn we druk met de nieuwe groepsindeling voor komend schooljaar. Voor huidige en 
nieuwe leerlingen willen we de best passende plek verzorgen, dat is soms even puzzelen! U wordt 
hierover voor het eind van het schooljaar geïnformeerd door de leerkracht. 
De groepen 5 tot en met 8 zijn volgend jaar op locatie Bolwerk gevestigd. 
 
Op 24 juni krijgt uw zoon of dochter het tweede rapport mee. Heeft u de oranje rapportmap nog thuis 
liggen, geef deze dan mee aan de leerkracht zodat de map aangevuld kan worden. 
In de week van 27 juni – 1 juli zijn er alleen oudergesprekken n.a.v. het rapport op initiatief van ouders 
of wanneer de leerkracht hier een belangrijke reden voor heeft. 

 
Agenda juni/juli 

16,17,18 juni Driedaagse groep 8 

22 juni  Studiedag, alle leerlingen vrij 

24 juni Verkeersles KC groepen 

28 juni Verkeersles Bolwerk groepen 

1 juli Zomerfeest beide locaties 

5 juli Afscheid groep 8 

11 juli Start zomervakantie 

 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


