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Agenda 
 

03-02 Hele dag Kinderen vrij 

06-02 Hele dag Kinderen vrij 

10-02  Eerste rapport mee 

13-02 tot en met 17-02  Week van de gesprekken 

24-02 Hele dag Carnaval 

27-02 tot en met 05-03  Voorjaarsvakantie 

06-03  Eerste schooldag na de vakantie 

 

Tevredenheidspeilingen  

Om de kwaliteit van het onderwijs op de Kleine Prins te verbeteren zijn wij steeds op zoek naar een 

vorm van feedback. Jaarlijks vragen wij de kinderen uit de bovenbouwgroepen een vragenlijst in te 

vullen, binnen de stichting maken wij gebruik van scholenbezoeken, als Jenaplanschool zijn wij 

aangesloten bij een Jenaplanregiokring en ook de mening van ouders vinden wij belangrijk.  

Een manier om de mening van ouders te peilen is om een vragenlijst in te laten vullen. U kunt zeer 

binnenkort een mail verwachten met een link naar een tevredenheidspeiling. U kunt ons helpen 

door de vragenlijst in te vullen. Uiteraard hopen wij dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers dat willen 

doen.  

De uitkomsten van de tevredenheidspeilingen – ook de kinderen uit de bovenbouw en de collega's 

van de Kleine Prins worden gevraagd een vragenlijst in te vullen – zullen worden gepubliceerd op 

www.scholenopdekaart.nl. Ook zullen wij de uitkomsten gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. 

De plannen die wij hiervoor maken zullen terug te lezen zijn in ons volgende schoolplan. 

 

Inschrijven driehoeksgesprekken 

In de week van 13 februari vinden de driehoeksgesprekken plaats. U kunt zich hiervoor vanaf 

maandagmorgen 30 januari 2023 09.00 uur tot donderdag 2 februari 2023 15.00 uur inschrijven.  

In onderstaand schema kunt u alvast aflezen op welke dagen de stamgroepleiders van uw kinderen 

de gesprekken zullen plannen. 

  

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Dwergplaneet x x x x   

Ruimteraketjes   x x     

Zonnekoning x x x x   

Supersterren   x x x   

http://www.kleineprins-skovv.nl/
mailto:directie.kp@skovv.nl
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Prinsenplaneet x x x x   

Sterrenregen x  x x x   

Maneschijn     x x x 

Melkweg   x   x  
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