
 

 

 

 

 

 

Datum: 11-01-2023 

 

Communicatie naar ouder(s)/verzorger(s) 

Als school vinden wij het belangrijk om ouder(s)/verzorger(s) goed op de hoogte te houden. Belangrijke 

informatie versturen we per mail. Op onze website plaatsen we belangrijke informatie o.a. in het jaaroverzicht 

en verstuurde mails bij post voor thuis. Daarnaast ontvangen jullie enkele keren per jaar een nieuwsbrief. 

Tenslotte organiseren we een meedenkbijeenkomst om samen met jullie van gedachte te wisselen m.b.t. 

schoolorganisatie en het onderwijsaanbod op Herle. 

 

Meedenkbijeenkomst 16-01-2023 

De meedenkbijeenkomst staat gepland op maandag 16-01-2023 om 18.30 uur. Klik hier indien u deel wilt nemen 

aan de meedenkbijeenkomst. 

De meedenkbijeenkomst van 16-1 vindt om 18.30 uur plaats in het restaurant van Herle. 

 

Telefoonbeleid Herle 

Op school stomen we onze kinderen klaar voor de toekomst. De mobiele telefoon neemt een prominente plaats 

in in ons dagelijks leven. We moeten de leerlingen leren om hiermee om te gaan. Regelmatig krijgen moderne 

media een zinvolle plek binnen de klas. Enerzijds wordt bewezen dat het betrekken van smartphones in de klas 

leidt tot meer betrokkenheid, anderzijds worden de leerlingen afgeleid door de sociale activiteiten die op de 

achtergrond pop-uppen. Bezwijken voor de sociale druk om in communicatie te zijn, wint het bij leerlingen 

regelmatig van opletten tijdens de les.  

Herle heeft een nieuw telefoonbeleid dat aansluit bij de huidige mediaontwikkelingen en tijdgeest. Op Herle 

maken we vanaf komende week bij lessen gebruik van de telefoontas. Tijdens deze lessen hangt de poster “geen 

telefoon tijdens de les” met de daarbij horende regels op het bord. Tijdens deze lessen neemt de leerling de 

telefoon niet mee naar de klas of stopt de telefoon in de telefoontas. Op deze manier is de leerling niet 

afgeleid door trillingen, piepjes of pop-ups. De docent kan wel heel gemakkelijk de telefoon laten pakken 

wanneer hij de telefoon functioneel wil inzetten bij een bepaalde opdracht en dus de leerling leert omgaan met 

de smartphone. Oftewel ‘bewust telefoongebruik’ in de klas. De telefoontas brengt rust en duidelijkheid in de 

hoofden van de leerlingen en dus in de klas! 

 

Tevredenheidsonderzoek ouders leerjaar 1 

Graag willen wij u bedanken voor het invullen van de tevredenheidsenquête. Meer dan 50% van de ouders van 

leerjaar 1 heeft dit ingevuld, een mooi resultaat, ruim boven de norm en het landelijk gemiddelde! Een korte 

greep uit de resultaten: 

 

Wij doen wat wij beloven en dit vindt u ook. We motiveren de leerlingen goede punten te halen. Wat betreft de 

pestindicator zijn wij vooruit gegaan. Wij doen er alles aan om pesten tegen te gaan en dit zien we ook terug in 

de resultaten van de enquête. De veiligheid rondom de school behoeft aandacht, zo blijkt uit opmerkingen die 

zijn gegeven. Dit blijft lastig, is moeilijk te beïnvloeden door ons maar hier zijn we wel over in gesprek met 

gemeente en wijkagent.  

 

Nieuwsbrief ouder(s) / verzorger(s) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytUN08zTUQyUFREMzc5TlkxWlMzNTJHOUVDTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytUN08zTUQyUFREMzc5TlkxWlMzNTJHOUVDTC4u


Resultaat is dat ouders tevreden tot zeer tevreden zijn over onze school. De score betreft een 8,6.  De 

kritiekpunten nemen wij mee om de kwaliteit van de school te verbeteren. Nogmaals dank voor de feedback 

middels de enquête. Wij gaan hiermee aan de slag! 

 

 

Toiletgebruik 

Het toiletgebruik is het afgelopen half jaar niet netjes verlopen. Vandaar zijn er extra afspraken om de toiletten 

veilig en schoon te houden. Het toilet kan gebruikt worden tijdens de pauzes. Buiten de pauzes kan alleen, met 

loopbadge, een sleutel opgehaald worden bij de receptie om gebruik te kunnen maken van het toilet.  

 

Maandag 23-1: Meekijkdag lj 1-2 / Meeloopdag lj 3-4 

Alle leerlingen van leerjaar 1-2-3 zijn op 25-11 opzoek gegaan naar een meekijkplek/meeloopplek. Er zijn al hele 

leuke ideeën en reacties. We zien dat leerlingen hun netwerk vergroten. Er wordt gebruikgemaakt van eigen 

vrienden en familie, maar ook van vrienden en familie van klasgenoten. Wat goed!  Ook zien we dat er 

verkenning gaat plaatsvinden op heel veel verschillende werkplekken. Veel nieuwe ervaringen gaan jullie 

opdoen! Is er nog hulp nodig of zijn er nog vragen? Laat het ons weten! Klik hier. 

 

 

Mededelingen 

 Vakantiedagen, vrije dagen en studiedagen staan vermeld in ons jaaroverzicht 

 Heeft u of uw zoon/dochter digitale vragen? Hulp nodig bij inloggen? Vragen over SOM, Office, Teams? 

Neem dan via de mail contact op met rja.vronen@bcpl.nl 

 Heeft uw zoon/dochter hulp nodig bij het leren? Wil hij/zij werken aan een eigen leerdoel? Er is 

naschoolse didactische begeleiding mogelijk op maandag en woensdag van 15.30-16.30 uur. 

 Wilt uw zoon/dochter meedoen aan de buitenschoolse activiteiten op donderdagmiddag? Neem dan 

via de mail contact op met jh.kruijssen@bcpl.nl (muziek) of met rh.mathilda@bcpl.nl (dans). 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytUNTdaNDNSNDdZSVVKT09IWk80VEc2MjZOUy4u
https://herle.bcpl.nl/events/
mailto:rja.vronen@bcpl.nl
mailto:jh.kruijssen@bcpl.nl
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