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                             West-Terschelling, 11 februari 2016 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nieuwe leerlingen 
Ronald Lem is 4 jaar geworden en zit nu gezellig bij juf Veronica en de andere kinderen in de 
groep. Stine Slings is aan het wennen en zal na de voorjaarsvakantie ook elke dag naar 
school komen. Welkom allebei. 
 
Inspectiebezoek 
Afgelopen maandag is onze school bezocht door de onderwijsinspectie. 
Als directeur heb ik  meegelopen met de inspecteur tijdens de groepsbezoeken. Zij heeft 
gesproken met een groep leerlingen uit de bovenbouw en vervolgens gesproken met het 
team. ‘s Middags heb ik, samen met onze ib-er Eke, een presentatie geven over onze school. 
In een afsluitend gesprek heeft de inspecteur haar eindbeoordeling toegelicht.  
 
Wij kregen de bevestiging van inspectie dat onze manier van werken en lesgeven laat zien 
dat we elk individueel kind  goed in beeld hebben. Dat we weten wat iedere leerling nodig 
heeft aan ondersteuning en dat we pro-actief zijn in ons handelen.  
 
We hebben een beoordeling gekregen op de 7 kwaliteitsgebieden: 

1. Onderwijsresultaten: voldoende 
2. Onderwijsproces; aanbod: goed 
3. Onderwijsproces; zicht op ontwikkeling: goed 
4. Onderwijsproces; didactisch handelen: goed 
5. Schoolklimaat; veiligheid: goed 
6. Kwaliteitszorg en ambitie; doelen, evaluatie en verbetering: goed 
7. Kwaliteitscultuur; professioneel handelen: goed 

 
Een beoordeling goed betekent dat de school deze aspecten van kwaliteit op overtuigende 
wijze laat zien. 
Wij zijn heel blij met deze bevestiging voor ons als team maar vooral voor onze kinderen, 
omdat wij ons elke dag opnieuw inzetten om een optimale leeromgeving voor ieder kind te 
creëren.  
 
Zodra het definitieve rapport beschikbaar is zullen we dit op onze website plaatsen. 
 
 
 
 

http://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/
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Juf Vera 
Juf Vera is momenteel aan het re-integreren. Zij bouwt het aantal uren dat ze dagelijks voor 
de klas staat voorzichtig op. Het vooruitzicht is dat ze na de voorjaarsvakantie weer volledig 
hersteld is.  
 
Nieuwe boeken 
Wat zijn we blij met de nieuwe boeken die we hebben kunnen kopen met de opbrengst van 
de sponsorloop. Iedereen die ons heeft geholpen, ontzettend bedankt! 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaatslessen voor groep 7 en 8 
Op initiatief van de gezamenlijke ijsclubs, juf Arine en de buurtcoach kregen de kinderen van 
groep 7/8 van alle basisscholen op het eiland de mogelijkheid om schaatsles te volgen. Het 
was een feestje. De kinderen hebben al gevraagd of dit volgend jaar weer kan. We gaan het 
onderzoeken. Op onze website zijn foto’s te zien van het schaatsen in de map van groep 7/8. 
 
Musical 
Op woensdagavond 23 maart zullen we de musical ‘Een feest van kleur” gaan opvoeren in 
de aula van het VMBO in Midsland.  
U krijgt binnenkort een echte uitnodiging hiervoor. 
 
Voor de generale repetitie kunnen we vanaf  11.00 uur terecht in het VMBO. 
Om die reden willen we met een continurooster werken op woensdag 23 maart. 
Alle kinderen gaan van 8.25 tot 14.00 uur naar school.  
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Belangrijke data: 

Vrijdag 19 februari Rapporten mee naar huis 

Maandag 22 februari Gezamenlijke avond rapportgesprekken 

Vrijdag 26 februari Continurooster voor de groepen 5 t/m 8. Wilt u een 
lunchpakket meegeven? 

Maandag 29 februari t/m 
vrijdag 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 7 maart Hoofdluiscontrole 

Dinsdag 8 maart 20.00 uur Tweede informatie avond: ‘5 gelijke dagen model’ 

Donderdag 10 maart 8.30 
uur 

Koffie ochtend met de MR, napraten over 5 gelijke dagen 
model 

Woensdag 23 maart Continurooster voor alle kinderen tot 14.00 uur 
Generale repetitie voor musical 
 
’s Avonds musical in VMBO 

  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
 


