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GEÏNTEGREERD KWALITEITSONDERZOEK 

Wat vindt u van ons onderwijs? 

We horen graag uw mening over het onderwijs op onze school!  

Begin november, na de herfstvakantie, vragen we u daarom een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan 

over verschillende thema's die spelen binnen het onderwijs op onze school.  

Op hetzelfde moment vragen we ook de mening van onze leerlingen, onze medewerkers en de 

schoolleiding. Zo krijgen we vanuit verschillende invalshoeken terug hoe er tegen onze school en ons 

onderwijs aangekeken wordt. 

Deze informatie helpt ons om terug te blikken op de ontwikkeling van het onderwijs op onze school en 

ook bij het zetten van volgende stappen.  

Wat kunt u verwachten? 

Begin november ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek in uw mailbox. In die mail vindt u de 

link naar de vragenlijst. Houd uw mailbox, maar ook de ‘ongewenste mail’ daarom goed in de gaten. Per 

gezin ontvangt u één uitnodiging.  

De vragenlijst kan van 2 tot en met 16 november ingevuld worden. We verwachten de resultaten van 

het onderzoek voor de Kerstvakantie met u te kunnen delen.  

We horen graag ook uw mening over het onderwijs op onze school! Kunnen we ook op uw feedback 

rekenen? 

KINDERBOEKENWEEK GI-GA GROEN  

Woensdag 19 oktober hebben wij onze Kinderboekenweek spectaculair afgesloten met een bezoek aan 
de Needse Berg. Hier hebben de leerlingen een leuke tocht gedaan, nadat de leerlingen van de 
bovenbouw een verhaal hadden voorgelezen. Ook in de klassen is er veel aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek.  

OP TIJD NAAR SCHOOL   

De laatste tijd bemerken wij dat niet alle leerlingen voor half 9 op school zijn. Wij verzoeken u dringend 
om uw zoon/dochter op tijd naar school te laten komen, zodat de leerkrachten ook echt om 08.30 uur 
kunnen starten met de lessen. 
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STUDIEDAG 23 NOVEMBER 

Woensdag 23 november zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het team. 

OUDERGESPREKKEN 

In de week van 14-18 november vinden de oudergesprekken plaats. Vanaf donderdag 3 november tot 

en met maandag 7 november kunt u zich hiervoor inschrijven via de Parro app. 

CORONATESTEN  

Het is nog steeds mogelijk om gratis coronatesten te krijgen op school. Mocht u deze nodig hebben dan 

kan uw zoon/dochter dit vragen aan de groepsleerkracht. Een mailtje sturen mag ook. Wij zorgen er dan 

voor dat uw zoon/dochter de testen mee naar huis krijgt. 

EVEN VOORSTELLEN DEEL 1  

Hallo, Ik ben Emma Drent. Ik ben 19 jaar en ik kom uit Borculo. Ik loop gedurende dit hele schooljaar 
stage in groep 7. Ik heb zelf ook op School Noord gezeten dus dat maakt het extra leuk. 

Ik heb heel erg veel zin in dit schooljaar.   
 
 
 
 
 

 

 

EVEN VOORSTELLEN DEEL 2  

Hoi! Mijn naam is Nova Schroer, 17 jaar en kom uit Borculo. Ik loop dit schooljaar stage op school 

Noord. Voor mij is het hier niet onbekend aangezien ik zelf hier ook op school heb gezeten. Ik volg de 

pabo in Deventer en loop stage op maandag en dinsdag. Mijn stage begint in groep 4/5 en rond februari 

vervolg ik mijn stage in een andere groep. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vriendinnen, ben ik te 

vinden in de sportschool en hou ik zeker ook van een feestje! Om dit te kunnen bekostigen heb ik op 

zaterdag een bijbaantje bij de bakker. Ik heb het de eerste maand al enorm naar mijn zin gehad en ben 

erg enthousiast. Ik ben benieuwd naar de rest van het jaar en verheug me er ontzettend op! 
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EVEN VOORSTELLEN DEEL 3  

Beste ouders, verzorgers en kinderen van OBS de Noord, 

Mijn naam is Nurcan Akinci-Bozkurt, 39 jaar. Ik ben getrouwd met Yusuf en we hebben samen 2 zoons, 

Hüseyin en Polat. Mijn hobby’s zijn voetballen, wandelen, tuinieren, koken, dansen en muziek luisteren.  

Dit schooljaar ben ik begonnen met de deeltijd opleiding van de Pabo in Deventer. Op dit moment loop 

ik stage in groep 3 bij Juf Anita op de donderdag en soms op de vrijdag. Hier zal ik blijven tot februari. Ik 

heb er heel veel zin en draag graag een steentje bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en ook bij 

mezelf. 

Hieronder zie je wat foto’s, die wat vertellen over mij.  
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EVEN VOORSTELLEN DEEL 4  

Hallo, mijn naam is Aileen Groot Obbink, Ik ben 20 jaar en ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding 

onderwijsassistent die ik volg in Doetinchem. Ik ben na de zomervakantie begonnen op school Noord en 

ik ben aanwezig tot eind januari. Ik loop stage op de donderdag en vrijdag in groep 6/8 bij meester Sten.  

 

MAANDKALENDER 

21 oktober   Klasse!show groep 3 
24- 28 oktober  Herfstvakantie (alle leerlingen vrij) 
14-18 november  Oudergesprekken 
23 november   Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij) 


