
 

 

Geachte ouders en begeleiders,  

 

Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief in 

een nieuw jasje. De nieuwsbrief ver-

schijnt onregelmatig. Telkens als er 

nieuws te melden is, willen we u hiervan 

graag op de hoogte stellen. 

 

Enkele weken geleden hebben we u ge-

vraagd om een ouderenquête in te vul-

len. Deze ouderenquête bevatte vragen 

die betrekking hebben op de ouderbe-

trokkenheid op onze school. Hoe tevre-

den bent u hierover en wat kan verbe-

terd worden? Een weerslag van de ant-

woorden vindt u in deze brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

 

Speciale aandacht voor: 

• Ouderenquête 

• Studiedag 17 november  

• Sinterklaas 

• Toestemming gevraagd voor 

het maken van foto’s t.b.v. 
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Enquête ouderbetrokkenheid Impuls.  

In september hebben wij een enquête verstuurd naar alle ouders om feedback te krijgen op 
hoe zij de ouderbetrokkenheid met Impuls ervaren.  

Hier hebben we 40 reacties op gekregen. Helaas dus niet zo veel.  

Op basis van de uitkomsten kunnen we concluderen dat de overgrote meerderheid tevre-
den is met de huidige situatie. Er hoeven geen grote aanpassingen te gebeuren op onze 
structuur van besprekingen. Met name door het individuele overleg over de eigen zoon of 
dochter zijn ouders tevreden over de betrokkenheid en de informatie.   

De betrokkenheid bij de school als geheel, al dan niet via de MR, is minder maar wordt wel 
als voldoende ervaren. We zullen informatie uit de MR in de toekomst wel regelmatig naar 
ouders gaan communiceren.  

Door de toelichtingen bij de vragen hebben we beter in beeld aan welke informatie een 
aantal ouders nog meer behoefte heeft. Zo hebben we ideeën voor thema’s voor de alge-
mene ouderavond gekregen. Ook is er behoefte aan meer concrete informatie over          
mogelijke uitstroomplekken bij schoolverlaten.                                                                             
We gaan kijken hoe we hier aan tegemoet kunnen komen.    

Onze dank aan alle ouders die de enquête hebben ingevuld!  

 

Studiedag 

Zoals vermeld in de prikbordbrief is er komende dinsdag 17 november een studiedag 

voor het personeel. Alle leerlingen hebben die dag vrij. 

 

Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Via de mentor hoort 

u nog hoe deze dag ingevuld zal worden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fotografie voor de inspectie van het onderwijs 2021  

Voor verschillende publicaties, waaronder de Staat van het Onderwijs en de website 

wil de Inspectie van het Onderwijs graag foto’s laten maken van leerlingen en perso-

neel op verschillende scholen in Nederland. Daarvoor heeft de inspectie een fotograaf 

geselecteerd.  

Wij voelen ons vereerd dat  onze school is benaderd als locatie om foto’s te maken en 

willen daar als Impuls graag medewerking aan verlenen.  

In haar publicaties wil de inspectie realistische onderwijssituaties laten zien. De foto-

graaf maakt dus foto’s van personeel en leerlingen in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Foto’s kunnen zowel binnen als op het schoolplein worden gemaakt.  

We vragen u als ouder/verzorger om toestemming te geven voor het maken van foto’s 

van uw zoon/dochter. 

Met het formulier ‘Quitclaim Rijksoverheid’ kunt u aangeven of u akkoord gaat met 

het maken van foto’s van uw zoon/dochter op school (zie bijlage bij deze mail). 

Als u géén toestemming geeft, worden er géén foto’s van uw kind gemaakt. U hoeft 

het formulier dan niet in te vullen.  

Wanneer u wel akkoord gaat, kunt u het ingevulde formulier meegeven naar school of 
mailen naar impuls@ogbuitengewoon.nl                                                                                                    
Het zou fijn zijn als we dit uiterlijk komende vrijdag 20 november binnen hebben. 

  

We hopen dat zoveel mogelijk ouders toestemming geven! 

  


