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Agenda  
20 juli t/m 2 september : Zomervakantie 
3 september: weer naar school! 
17 september: algemene informatie avond voor ouders (19.30-21.00) 
 

Mededelingen 
 

Opening speelplein 
Op vrijdagochtend 13 juli werd ons speelplein officieel geopend door Sebastiaan Capel, 
voorzitter van stadsdeel Zuid.  
Samen met basisschool de Nautilus maakten we er een klein feestje van: de leerlingen 
zongen een lied over bewegen en kregen lekkere ‘Bocke’-pootjes om te eten.  
 
 
 

 
Even voorstellen 
Wie ben ik? Ik ben Marjan Wesdorp, 52 jaar en vanaf 1 augustus aanstaande de 
nieuwe adjunct-directeur op De Notenkraker. Na een internationale carrière in het 
bedrijfsleven ben ik in 2006 het onderwijs ingestapt. Eerst als juf daarna doorgegroeid 
naar school coördinator/MT.  
Daarnaast ben ik oprichter van de Vereniging van Meesterschappers. Een organisatie 
die de werkvloer een stem wilde geven bij politiek en bestuur. Ik ben getrouwd met 
Amos Frank en mama van Pleun en Boet. 
Ik heb ontzettend veel zin om te komen werken op de Notenkraker. Ik verheug me op de dagelijks 
terugkerende fietstocht naar de Theophile de Bockstraat en om de kinderen en hun ouders te ontmoeten.  
Voor nu een heel fijne zomervakantie gewenst. 
 
Uitkomsten onderzoek naar ‘werken met kwaliteit in het primair onderwijs’ 
In maart heeft Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) een onderzoek uitgevoerd onder alle 
medewerkers en ouders van verschillende scholen met als onderwerp ‘werken met kwaliteit’.  
Misschien heeft u de vragenlijst zelf ook ingevuld voor de Notenkraker. De uitkomsten zijn inmiddels 
bekend. Hieronder volgt een korte samenvatting van de hoofdlijnen. 
  

Ouders 
32% van de ouders van de Notenkraker hebben meegedaan aan het onderzoek. 

 Punten die ouders waarderen: 
o Kinderen gaan met plezier naar school 

Fi
jn

e
 Z

o
m

er
va

ka
n

ti
e!

 

 



 

Nieuwskraker nr. 22            Pagina 2 

o Kinderen voelen zich veilig op school 
o Leerkrachten zijn goed benaderbaar voor/bij vragen 

 Punten die ouders graag verbeterd zien / waar ouders minder tevreden over zijn: 
o Duidelijkheid over wat de school verbeteren wil 
o Hoe de Tussentijdse Schoolopvang momenteel geregeld is 

  
Medewerkers  

87% van de medewerkers van de Notenkraker hebben meegedaan aan het onderzoek. 
 Punten die medewerkers waarderen: 

o Er wordt respectvol omgegaan met leerlingen en ouders 
o Medewerkers voelen zich veilig op school 
o Medewerkers vinden de sfeer op school prettig 

 Punten die medewerkers graag verbeterd zien / waar medewerkers minder tevreden over zijn: 
o Arbeidsomstandigheden 
o Taakverdeling 
o Hoe het schoolgebouw goed onderwijs ondersteunt 
o Het schoolgebouw als werkplek 
o Aandacht voor acceptabele werkdruk 
o Onderwijsproces 
o De gebruikte een aanwezige methodes en materialen voor onderwijs op school 
o De afstemming over leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (meer/hoogbegaafde 

leerlingen en ‘zwakkere’ leerlingen) 
o Het werken aan 21e eeuwse vaardigheden 
o Capaciteit en materialen voor 21e eeuwse vaardigheden 

  
De aandachtspunten van ouders en medewerkers worden doorlopend besproken binnen het 
onderwijsteam. Als u hier een vraag over heeft, loop dan op het spreekuur binnen bij Antoinette of maak 
een afspraak. 
 

Oproep nieuw MR-LID gevraagd!  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder, die tijd en zin heeft om 
de ouders van de kinderen op onze school te vertegenwoordigen in de 
medezeggenschapsraad (MR).  
De MR is een belangrijk orgaan. De MR denkt mee, geeft advies en kan 
een beslissende stem uitbrengen. De MR bestaat uit 8 leden, 4 leden uit 
de personeelsgeledingen en 4 leden uit de oudergeleding. Er wordt ca. 
6x per schooljaar in een goede sfeer vergaderd. Vanuit die 

vergaderingen hebben we mede door het advies- en instemmingsrecht invloed op het schoolgebeuren. We 
vormen een klankbord voor de directie en onderhouden contacten met het team van De Notenkraker en 
de ouders.  
Voelt u zich betrokken bij de school van uw kind(eren) en wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
De Notenkraker? Stuur dan een mail naar mr@bsdenotenkraker.nl 
Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.  
 
Oproep nieuwe leden Oudercommissie 
De oudercommissie zoekt nieuwe leden. Een aantal oud gedienden dragen het stokje graag over aan 
ouders die het mooi vinden om iets voor de school, en vooral de kinderen, te organiseren. Denk aan het 

mailto:mr@bsdenotenkraker.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjylKiM3YrcAhUJEVAKHWkXBCUQjRx6BAgBEAU&url=https://korenaar.pcboapeldoorn.nl/de-school/medezeggenschapsraad/&psig=AOvVaw1OCT8FVSYlHukFC6tm4rgh&ust=1530975129070243
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zomerfeest, Sinterklaas, de Kerstborrel, het Paasontbijt, de avond4daagse en de feestelijke aankleding van 
de school. Deze taken worden verdeeld onder de OC-leden en daarover wordt circa 6 keer per jaar 
vergaderd. Het wordt dan een enthousiaste groep van zo’n 10 ouders die er plezier in hebben én daarnaast 
een beetje praktisch zijn ingesteld. Ben of ken je zo’n ouder? Laat het ons weten met een mailtje naar 
oc@obsdenotenkraker.nl. We kijken er naar uit om na de zomer met de hernieuwde groep te starten.  

 
Gratis proeflessen bij Muziekschool Amsterdam  
Muziekschool Amsterdam verzorgt samen met onze eigen docenten de muzieklessen bij ons op school. 
Wellicht is muziekles ná schooltijd ook iets voor uw zoon of dochter. Van maandag 10 t/m zaterdag 15 
september heeft Muziekschool Amsterdam een Open Lesweek. 
In die week kunnen kinderen (en hun ouders) gratis een proefles volgen van de cursussen die de 
muziekschool speciaal voor kinderen in het basisonderwijs heeft.  
Er zijn proeflessen voor: 
·         groep 1 & 2: Spelen met Muziek 
·         groep 3 & 4: Ontdek je Instrument 
·         groep 5 t/m 8: Instrument & Orkest 
·         groep 5 t/m 8: Pop Amsterdam 
Alle informatie over de cursussen én de gratis proeflessen is te vinden de website van de muziekschool.  
Hebt u specifieke vragen? De Klantenservice van Muziekschool Amsterdam is bereikbaar tot 25 juli en 
daarna weer vanaf 3 september (020-5787373). 
 
Theaterlessen op de Notenkraker voor groep 7 en 8 
Zoekt u een creatieve naschoolse activiteit voor uw 
kind in een vertrouwde omgeving? 
Meld uw kind dan snel aan! De amsterdamse 
jeugdteJAterschool (AJTS) is dé toneelschool voor 
kinderen en jongeren in Amsterdam, waar 
persoonlijke aandacht, leskwaliteit & spelplezier 
voorop staan. 
De AJTS start op dinsdagmiddag 27 november met 
een cursus van 12 theaterlessen op de Notenkraker 
voor leerlingen uit gr. 7 en 8 (10-12 jaar). In deze 
reeks lessen is veel afwisseling! Iedere les wordt er 
een ander aspect van theater-maken belicht. De 
leerlingen leren o.a. spelen vanuit improvisatie, vanuit een locatie, vanuit foto´s, beweging, muziek en 
kostuums. Tijdens de laatste les presenteren de leerlingen aan hun familie en aan vriendjes of  
vriendinnetjes hun zelfgemaakte scènes.  
Contact: info@ajts.nl of 020-489 62 90 
Vriendelijke groeten, Nina Lahocsinszky, coördinator schoolprojecten AJTS 
 
Vakantie 
We wensen iedereen een heerlijke zomervakantie toe.  
Na de interne verhuizing heeft nu ook het team vakantie.  
We zien iedereen graag weer uitgerust en gezond terug op maandag 3 september! 
Het team van obs De Notenkraker 
 
 

Locatie             Speellokaal OBS de Notenkraker 
Lesdag Dinsdag 
Lestijden           14.45 – 16.00 uur 

Kosten                 
€160 (standaard) / €10 
(stadspas)* 

     lesdata:  
november        27   

december 4 11 18    

januari 8 15 22 29   

februari 5 12       

maart 5 12       

http://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/openlesweek/
http://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/cursusaanbod/kennismaking/groep-1/spelenmetmuziek-c491/
http://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/cursusaanbod/kennismaking/groep-4-tm-7/ontdekjeinstrumentgroep3en4-c10/
http://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/cursusaanbod/instrumentale-lessen/instrument-en-orkest-c646/
http://www.muziekschoolamsterdam.nl/nl/openlesweek/
http://www.muziekschoolamsterdam.nl/
mailto:klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl
mailto:info@ajts.nl

