
 

 

Inspectiebezoek 

Op 10 december heeft de inspectie De Zevensprong bezocht. De 
inspectie wilde nader onderzoeken waarom de scores van de centrale 
eindtoetsen van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 lager zijn 
dan van onze leerlingen verwacht mag worden (in 2019-2020 is 
wegens corona geen eindtoets afgenomen). Sinds de start van dit 
schooljaar moeten de resultaten namelijk passend zijn bij de 
leerlingpopulatie van de school.  

De inspectie haalde door middel van gesprekken met ouders, leerlingen, teamleden, intern 
begeleider en directeur en door het bezoeken van instructielessen heel veel informatie op 
over de volgende ‘standaarden’: 
- aanbod 
- zicht op ontwikkeling 
- didactisch handelen 
- veiligheid 
- resultaten 
- vervolgsucces 
- kwaliteitszorg 
- kwaliteitscultuur 
- verantwoording en dialoog 
 
We hebben voor alle standaarden een voldoende gekregen, behalve voor de standaard 

'Zicht op ontwikkeling'. Hiervoor hebben we een herstelopdracht gekregen. En omdat deze 

standaard als onvoldoende beoordeeld is, hebben we als totaalbeoordeling nog geen 

voldoende gekregen. Dat moet over een jaar wel het geval zijn en daar komt de inspectie 

ook voor terug. 

De standaard 'Zicht op ontwikkeling' gaat over het volgen van leerlingen op een dusdanige 
wijze dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Tevens dient er meer 
aandacht te zijn voor passend onderwijs voor onze leerlingpopulatie, op een hoger niveau. 
De inspectie wil dat we beter leren analyseren en dan plannend vooruit gaan kijken; daarbij 
moeten we uitgaan van hoge verwachtingen van de leerlingen.  

De inspectie heeft vertrouwen in het traject Opbrengstgericht passend onderwijs dat dit 
schooljaar met het team is ingezet, maar vindt het resultaat nu nog te pril. Over uiterlijk een 
jaar komt de inspectie weer langs om te beoordelen of het gelukt is om de standaard te 
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verbeteren en ons onderwijs op een hoger niveau te brengen. Wij vertrouwen erop dat we 
het niveau 'voldoende' dan zeker behalen. 

We kijken terug op een prettige dag. De inspectie heeft ons niet verrast met dingen die we 
zelf nog niet wisten. Dat er vertrouwen is uitgesproken in de zaken die we hebben ingezet 
als school doet ons goed. De inspectie gaf verder aan dat er een fijne sfeer hangt op school, 
dat zowel kinderen als leerkrachten zichtbaar met plezier rondlopen en dat er goed wordt 
lesgegeven.  

We bedanken hierbij alle ouders en kinderen die de inspecteurs te woord hebben gestaan. 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben of iets willen delen , dan horen 
wij dat graag. U kunt erop vertrouwen dat wij onze schouders eronder gaan zetten. 

 

Lockdown 

We zagen het  niet helemaal aankomen dat 

de basisscholen gesloten zouden worden. 

Maar we hebben er mee te maken en dus 

zijn we nu heel hard aan het voorbereiden 

om het online onderwijs na de kerstvakantie 

goed uit te kunnen voeren. Intussen bieden 

we al wel noodopvang. Omdat de 

leerkrachten nu veel meer les gaan geven 

hebben zij geen tijd om noodopvang te bieden. Daarom zetten we daar 

onderwijsassistenten, stagiaires en overig personeel in. Het karakter van de opvang is 

daarmee meer opvang dan school. Dat betekent dat we echt ons best doen om ervoor te 

zorgen dat uw kind tijdens de opvang zijn werk maakt, maar het kan gebeuren dat het nog 

niet af is. Vraag uw kind er naar bij thuiskomst. Als leerkrachten merken dat kinderen thuis 

te weinig of niet werken, nemen zij contact met u op. De leerkrachten communiceren zelf 

met u over het te maken werk, communicatie en het ophalen van spullen. We wensen u heel 

veel succes toe bij het begeleiden van uw kind en het uitvoeren van uw eigen werk. We 

hebben veel geleerd van de vorige schoolsluiting en hebben dat gebruikt om het nu nog 

beter te doen. Heeft u vragen of goede ideeën, neem vooral contact met ons op! Overigens 

is de noodopvang tijdens de gewone schooltijden zoals gecommuniceerd aan het begin van 

het schooljaar. De overblijf doen we zelf, u hoeft uw kind niet aan te melden in tso-assistent. 

Gevonden: TSO-coördinator 

Wat zijn we blij dat we eindelijk iemand hebben gevonden die de overblijf 

gaat coördineren! Harrie van den Bergh, vader van Jim uit groep 5/6, wordt 

onze nieuwe coördinator. Hij wordt nu ingewerkt door Carola en Quirijn 

Blokker.  



Gevonden: MR-lid 

We hebben ook een nieuw MR-lid gevonden: Laura van Kampen, 

moeder van Elize en Nathan. Welkom Laura! 

 

Wat is er de afgelopen weken gebeurd op 

school? 

We hebben sinds de vorige nieuwsbrief gewerkt 

over Sint en kerst. En natuurlijk kwam Sinterklaas 

bij ons langs! Dit jaar had hij zelfs de nacht voor 

zijn bezoek bij ons doorgebracht. Op het podium 

stond een bed, er lag een witte pyjamabroek, een 

slaapmijter, een paardenknuffel, er stond zelfs 

een bekertje met een tandenborstel… De 

kinderen hadden als snel door dat het van 

niemand anders dan van Sinterklaas zelf kon zijn. 

Hij had wel 4 roetveegpieten bij zich en juf Lot 

zorgde de hele dag voor muziek op haar 

accordeon. Sinterklaas heeft een ontzettend 

leuke ochtend gehad op De Zevensprong en komt 

volgend jaar weer. Foto’s van de OV volgen nog. 

 Groep 4 in de speelzaal                          Groep 1-2-3 bij Sint                                  Surprises in groep 6-7                               Sintknutsel in 5-6 

Helaas hebben we maar kort aan kerst kunnen werken. Dankzij 4 ouders van de OV was de 

school schitterend versierd. In elke klas stond een boom en er werd hard geoefend voor de 

kerstviering. En toen moesten we opeens heel hard schakelen. Gelukkig lukte dat. Dinsdag 

waren alle kinderen in feestelijke kleding op school. We keken het filmpje van pastoraal 

medewerker Meike Hettinga (https://youtu.be/hrCnIDObDcg), dronken limonade en aten 

een kerstkransje bij kaarslicht, het kerstverhaal werd verteld, we zongen een lied met onze 

vingerlampjes aan en het kerstspel dat groep 8 had geoefend met groep 1-2-3 werd in de 

groepen opgevoerd. Alle kinderen kregen van de OV een goodiebag mee met een bakmix 

van de Jumbo en kerstvormpjes; per gezin is er ook een boekje meegegaan met ideeën voor 

een kerstborrel thuis. We hopen dat u eraan toekomt met uw kind(eren) en dat u er een 

foto van wil posten op social schools. 

Kanjer 

In groep 5-6 zijn kinderen die niet met plezier naar school komen. Daarom hebben we een 

kanjerinterventie ingezet. Daaraan vooraf ging een ouderavond op school. Afgelopen 

https://youtu.be/hrCnIDObDcg


maandag was de interventiedag in de gymzaal bij 

de Van Harteschool. De dag werd geleid door 

Neeltje Feenstra. Het was een goede start waarbij 

kinderen bijvoorbeeld hebben kunnen oefenen in 

‘wees de baas over je eigen gedrag’, met de 

gekleurde petten, hoe je hulp moet vragen, dat je 

hulp mag geven, hoe je zegt dat je iets niet wil en 

dat je jezelf mag zijn. Het gaat om de goede 

intenties, ben je te vertrouwen, maak je het 

prettig voor jezelf en voor de ander. In de groep zelf borduren we hier natuurlijk op verder. 

Alle ouders van groep 5-6 ontvangen nog een verslag van de kanjerdag.  

Peuterspeelzaal 

Wij zijn ontzettend blij dat we gaan samenwerken met Kids Lodge. Na de 

kerstvakantie gaat Kids Lodge in onze school starten met een 

peuterspeelzaal. De Pre-eco School van Kids Lodge is een VVE klas 

(voorschoolse en vroegtijdige educatie) voor kinderen van 2 t/m 4 jaar en 

zal geopend zijn van maandag t/m vrijdag van 8.15 – 12.15 uur of van 

13.15 – 17.15 uur. U kunt als ouder dan de ochtend of de middag 

afnemen. De kinderen worden spelenderwijs bekend met de school en het onderwijs. Voor 

aanmelden of meer informatie gaat u naar https://www.kidslodge.nl/pre-eco-school/ . 

Tevredenheidonderzoek  

De uitslag van het tevredenheidsonderzoek is 

binnen. Van de kinderen en leerkrachten heeft 

100% het onderzoek ingevuld, van de ouders 

61%. Daarmee is de  uitslag valide. De 

rapportcijfers die we kregen waren hoog: een 8,7 

van de kinderen, een 7,8 van de ouders en een 

8,3 van onszelf. Dat is gemiddeld een 8,2 en daar 

zijn er heel blij mee! Maar er zijn ook zeker punten ter verbetering. Tijdens de 

stakeholdersavond gaan we met ouders en teamleden, onder leiding van Beekveld en 

Terpstra, analyseren wat de speerpunten zijn die de school de komende jaren moet 

oppakken. Hiervoor zoeken we nog ouders. De stakeholdersavond is maandag 11 januari om 

19:00 uur. U kunt zich aanmelden via marian.dehaan@7spronghouten.nl.  

https://www.kidslodge.nl/pre-eco-school/
mailto:marian.dehaan@7spronghouten.nl


Kerstwens 

Wij wensen u en uw gezin hele 

fijne dagen toe en een fijne 

vakantie. Binnen alle restricties 

is vaak heel veel moois mogelijk. 

We hopen u in januari weer live 

te mogen begroeten. Tot die 

tijd: hou vol! 

Hartelijke groet van het team 

van De Zevensprong, 

Willemijn Anca Marloes Lisa 

Marleen Marlies Maarten Corine 

Ghislaine Lisette Marjolein 

Nathalie Leontien Peter Sven 

Boris Iris Karin Peggy Killian en 

Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

4 t/m 15 januari Online onderwijs 

11 januari  19:00 stakeholdersavond 

18 januari Studiedag groep 1 t/m 4 

 

Ingezonden post 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin staat klaar voor gezinnen, kinderen en jongeren in Houten 
met vragen over opvoeden en opgroeien. Over een paar weken begint de kerstvakantie en 
door de coronacrisis zijn kinderen, jongeren en ouders in deze tijd veel meer thuis dan 
gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Spanningen die er misschien al waren, of door 
de situatie juist zijn ontstaan. Ervaar je stress of maak je je zorgen? Vind je het fijn om je hart 



te luchten? 
We zijn er ook voor vragen over onder andere: sociale contacten, (faal)angst, somberheid, 
zelfvertrouwen, puberteit, jonge mantelzorgers, interactie tussen ouders-kind, kinderen in 
een scheidingssituatie, opvoedvaardigheden en ouderschap. Ook starten we in januari 
weer KIES-groepen: dinsdag 12 januari (4-8 jaar) en donderdag 28 januari (8-12 jaar). Er is 
meer informatie te vinden op onze website www.cjghouten.nl. 

Het CJG staat voor je klaar. Mocht je twijfelen of je vraag bij ons aanbod past, neem dan 
gerust contact op. We denken graag met je mee. 
We zijn bereikbaar via whatsapp of je kunt bellen op nummer: 0646000775. Je kunt ook je 
vraag mailen naar info@cjghouten.nl of een kijkje nemen op onze Facebookpagina. Als je 
contact opneemt plannen we een (bel)afspraak met je in. 

Wie weet tot snel! 

 

http://www.cjghouten.nl/
http://info@cjghouten.nl/
https://www.facebook.com/cjghouten/


 

 



 


