
 

                                                         

  
                  IKC Sint Maarten Bolsward 

Samenspraak 17 
23 april 2021 

Samenspraak 

1 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Onderwijs – alweer - in het nieuws 
In de vorige Samenspraak informeerde 
ik u naar aanleiding van de opmerking 
‘Rekenen op de basisschool kan beter’ 
in de media en ik gaf u aan hoe wij daar 
tegenaan kijken. Vorige week ‘waren we 
weer aan de beurt’ doordat de 
onderwijsinspectie haar jaarverslag ‘De 
staat van het onderwijs’ publiceerde.  
Voor wat betreft de Sint Maartenschool 

kan ik u - nog los van dat rapport - alvast het volgende melden: 
# De resultaten van de M-toets (de toetsen die de kinderen onlangs gemaakt 
hebben) zijn door Dieuwertje van Dalfsen en Heleen van der Werf nauwkeurig 
geanalyseerd en op een rij gezet. Een overzicht met cijfers, wat we zien, de 
analyse daarvan en de interventies die al dan niet nodig zijn. Deze gegevens 
bespreekt het team donderdag 29 april in een daarvoor belegde team-
visiebijeenkomst. Belangrijk daarin is welke hulp (interventies) we kinderen 
bieden: wat is nodig.  
Zoals eerder gemeld zetten we, los van bovengenoemde analyse vanaf 12 april 
tot het einde van dit schooljaar al ruim 1 volledige baan in voor extra 
ondersteuning voor groepjes kinderen. Dat wordt uitgevoerd door de vaste 
medewerkers van onze school, die hiervoor een tijdelijke taakuitbreiding 
hebben gekregen. Deze extra hulp is mogelijk gemaakt door de aanvraag van 
de subsidie Extra handen in de klas die het ministerie beschikbaar heeft 
gesteld. 
# Er is een landelijk onderzoek gedaan naar de vermindering van de leergroei 
van kinderen in de vorige lockdown en thuiswerkperiode (maart – mei 2020). 
Er is in dat onderzoek gekeken of de kinderen op het gebied van rekenen, 
spelling en begrijpend lezen in die periode voldoende vooruit gegaan zijn.  Dit 
op basis van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van de scholen.  Gebleken 
is dat kinderen landelijk, gemiddeld minder vooruit gegaan zijn dan normaal 
gesproken verwacht had mogen worden. Die verminderde leergroei was op 
onze school bij rekenen en spelling deels ook wel zichtbaar maar viel erg mee 
ten opzichte van dat landelijk gemiddelde. Begrijpend lezen hebben we toen 
niet getoetst. 
 

Leerlingtevredenheid 
De afgelopen periode hebben de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 aan een 
leerlingtevredenheidsonderzoek meegedaan. Via de computer konden ze 
anoniem de vragen beantwoorden op de onderdelen: algemene tevredenheid, 
welbevinden, ervaren van veiligheid, aantasting veiligheid. Naar aanleiding van 
dit onderzoek is het rapport Leerlingtevredenheid en Veiligheid 2020 2021 
opgesteld. En dit rapport bespreekt het team donderdag 29 april samen met de 
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analyse van de M-toetsen in een team-visiebijeenkomst. Ondanks de prachtige cijfers en percentages 
zijn er altijd zaken die interessant en soms ook nodig zijn om met de kinderen te bespreken. Dus ook 
hier geldt: niet alleen het cijfer telt maar zeker ook dat wat we er samen mee gaan doen. Daarover 
informeer ik u later. Hierbij geef ik u alvast inzicht in de cijfers: 
 

Respons:   percentage:  groepen:  aantal: 
De resultaten van de groepen 7 en 8 89 %    groep 7 en 8  119 
worden naar de inspectie gestuurd 
 

Schoolniveau:   cijfer:   aantal respondenten: 
Algemene tevredenheid: 8,0   178 
Welbevinden:   7,4   178 
Ervaren veiligheid:  8,1   178 
Aantasting veiligheid:  8,8   178 
 

Tevredenheid in cijfers: groep 6:  groep 7:  groep 8: 
Algemene tevredenheid: 8,2   7,8   8,2 
Welbevinden:   7,7   7,2   7,4 
Ervaren veiligheid:  8,0   8,2   8,1 
Aantasting veiligheid:  8,6   8,9   8,9 
Respondenten:   59   55   64 
 

Welk rapportcijfer  groep 6:  groep 7:  groep 8: 
geef je de school:  8,8   8,0   8,5 
 

Gemiddelde cijfers  groep 6:  groep 7:  groep 8:  
sociale veiligheid:  
# Welbevinden:   7,7   7,1   7,4 
# Sociale fysieke veiligheid 8,0   8,2   8,1 
# Aantasting sociale veiligheid: 8,6   8,9   8,9 
 

Sportdag vrijdag 30 april 
De organisatie zal door de huidige omstandigheden wat anders zijn dan we gewend zijn. We gaan met 
alle groepen sporten maar niet tegelijk en samen op dezelfde plek. Deze sportdag vindt onder 
schooltijd plaats en alle kinderen komen die dag gewoon naar school en komen daar ook weer uit 
school. We gaan er vanuit dat de kinderen sportief gekleed op school komen om aan deze 
sportactiviteiten mee te kunnen doen. De schooltijden zijn als gewoon en de kinderen nemen ook 
gewoon hun pauzehap en - voor de groepen 5 t/m 8 - hun lunch mee naar school. Hierbij het overzicht: 
 

Groep: Activiteit en plaats 

1 8:30 – 11:30 u. per groep spelactiviteiten in de grote gymzaal 

2 ’s Morgens per groep spelactiviteiten op het grote schoolplein 

3 ’s Morgens per groep spelactiviteiten op Het Stadsstreng 

4 ’s Morgens per groep spelactiviteiten op de straat voor school 

5 Van 11:00 – 14:00 u. spelcircuit per groep op het veld naast school en in de speeltuin 

6 Van 11:00 – 13:30 u. spelcircuit per groep op sportveld ‘t Oordje 

7 Van 11:00 – 13:30 u. spelcircuit per groep op sportpark Het Bolswerk 

8  9:00 – 12:00 u. spelcircuit per groep op sportpark Het Bolswerk 

 



 

                                                         

  
                  IKC Sint Maarten Bolsward 

Samenspraak 17 
23 april 2021 

Samenspraak 

3 

 

 
Geef een boek cadeau 
Om het lezen te stimuleren en het belang ervan onder de aandacht te brengen en te houden, wordt 
elk jaar de actie ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ georganiseerd. Kinderen kunnen dan voor heel 
weinig geld een boek kopen. 
De kinderen van de Sint Maartenschool en alle andere scholen van de BMS krijgen dit boek cadeau. 
Dat cadeau is een samenwerking van OsingadeJong educatieve diensten uit Makkum en de BMS. Een 
fantastisch aanbod voor alle jonge lezers. 

 
De campagne ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie om 
alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de 
mooiste boeken. Wat zou het mooi zijn als ieder kind een eigen 
verzameling met de mooiste kinderboeken in zijn of haar kamer heeft 
staan – met als resultaat dat boeken een vaste plaats krijgen in zijn of 
haar leven. Om die boekenkast te vullen, bundelen boekhandels en 
diverse partners ieder jaar hun krachten om in het voorjaar een 
jeugdboek en een prentenboek beschikbaar te stellen voor een klein 
bedrag.  De gedachte  Hoe bereiken we alle kinderen? wordt door de 
gulle gevers als volgt ingevuld: Door te geven! 
Zoals gezegd zijn deze boeken voor een klein bedrag te verkrijgen maar 
in onze situatie zijn ze door de gulle gevers OdJ en de BMS gratis 
beschikbaar gesteld. 
Maandag 26 april krijgen de kinderen van de groepen 5 – 8 het boek 

De brief voor de Koning van Tonke Dragt, een bestseller van de bovenste (boeken)plank. 
Half juni verwachten we voor de kinderen van de groepen 1 – 4 het boek Max en de Maximonsters 
zodat we die kinderen dan blij kunnen maken. 
Op de website https://geefeenboekcadeau.nl  leest u meer over deze actie en vindt u een prachtig 
interview van Mathijs van Nieuwkerk met Tonke Dragt. 
 
Even vooruit kijken: Heamieldagen gewoon school (HH) 
Zoals het er nu naar uit ziet, zal ook dit jaar geen Heamiel-feest gevierd kunnen worden zoals Bolsward 
dat gewend is. De vrije dagen die we daarvoor in de Planning Schooljaar gereserveerd hadden, zijn 
donderdagmiddag 24 juni en vrijdag 25 juni. Omdat er die dagen onder schooltijd geen activiteiten 
voor de kinderen gepland worden, zullen de kinderen die dagen gewoon naar school gaan. Mocht u 
onverhoopt al een uitstapje op een van die dagen gepland hebben, dan zullen we coulant zijn bij de 
verlofaanvraag daarvoor. 
 
 
 

 

https://geefeenboekcadeau.nl/
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Kunst & Cultuur op Sint Maarten 
 
 
Deze week hebben Marijke 
Djurrema en Monique 
Breeuwsma als afsluiting 
van hun opleiding Interne 
Cultuur Coordinator (ICC) 
het cultuurplan 
gepresenteerd voor de Sint 
Maartenschool. Een 
uitdagend en veelbelovend 
plan waar we komend 
schooljaar meer van zullen 
(laten) merken. 
We mochten met ons team 

daarmee alvast een kijkje nemen in ‘De Tiid’, het prachtige 
gebouw van Bolsward. 
Als afsluiting vertelde kunstenaar Daniel Nauta over zijn ontwerp en realisatie van het koorraam in de 
Broerkerk. Het was een zeer geslaagde middag en we hebben al zin in het volgende schooljaar. U hoort! 
 
 

De agenda: 
# dinsdag 27 april   Koningsdag vrij. 
# vrijdag  30 april   Sportdag Sint Maarten 
# week 18+19 3 – 16 mei  meivakantie (= inclusief Hemelvaartsweekend) 
# maandag 24 mei   Pinkstermaandag vrij. 
# dinsdag 25 mei   team-studiedag, kinderen vrij. 
# week 21 26 – 28 mei  schoolkamp groep 8 naar Vlieland 
# dinsdag 1 juni   schoolreisjes groep 1 – 7 
# vrijdag  4 juni   sponsorloop IKC Sint Maarten Ronald McDonald Kinderfonds 
# week 23 7 – 11 juni  Buitenspeelweek met diverse activiteiten 
# vrijdag en zaterdag 11 en 12 juni  Sint Maarten in actie voor Ronald McDonald Kinderfonds 
# donderdag 24 juni   gewoon school 
# vrijdag  25 juni   gewoon school 
# maandag 28 juni   musicalvoorstellingen door groep 8A 
# dinsdag 29 juni   musicalvoorstellingen door groep 8B 
# woensdag 30 juni   musicalvoorstellingen door groep 8C 
# dinsdag 6 juli   uitzwaaiviering en pelgrimstocht groepen 8 
# woensdag 7 juli   VerHEUG-verHOOG-ochtend: alle kinderen gaan kennismaken 
     met hun nieuwe meester/juf 
# donderdag 8 juli   11:45 u. pannenkoekenpicknick??? (onder voorbehoud)  
     12:30 u. begin van de zomervakantie 
# vrijdag  9 juli   team-klus-verhuisdag voor alle medewerkers 
# vrijdag  20 augustus  team-start-dag voor alle medewerkers van IKC Sint Maarten 
# maandag 23 augustus  eerste schooldag schooljaar 2021 - 2022 
 

Met vriendelijke groet,            
Age Huitema 

 

 


