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Nieuws vanuit het bestuur 

Nieuwe schoolgids 

Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u ook de vernieuwde schoolgids voor het schooljaar 
2022-2023, voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. We raden u aan om de 

schoolgids goed door te nemen. Dan bent u volledig op de hoogte van alles wat belangrijk is 
voor het onderwijs van uw kind(eren). 

In de schoolgids hebben we enkele bevindingen uit het Onderwijsinspectieverslag kunnen 

verwerken. Ook hebben we de schoolgids aangepast op basis van ons nieuwe schoolplan. In 
het voorjaar van 2022 hebben we namelijk als bestuur een volledig vernieuwd, ambitieus 

plan geschreven, dat een belangrijke leidraad vormt voor bestuur en schoolleiding in de 
komende vier jaar. Het schoolplan is ter inzage beschikbaar bij de bestuursvoorzitter, maar 

alle relevante informatie is voor u verwerkt in de schoolgids! 

 

 

 
Beste ouders en belangstellenden, 

 
De eerste 4 maanden van het schooljaar zitten erop, tijd 

voor een welverdiende kerstvakantie.  
U leest in deze nieuwsbrief over de hoogtepunten van de 

afgelopen tijd, inclusief de Kinderboekenweek en natuurlijk 
het bezoek van Sinterklaas! 
Lees ook zeker even de update vanuit het bestuur met veel 

informatie over hoe we als bestuur en schoolleiding steeds 
blijven werken aan de kwaliteit van ons onderwijs en onze 

organisatie. 
 
We wensen u veel leesplezier, een heerlijke kerstvakantie 

en alvast de beste wensen voor 2023! 
 

  
 

Belangrijke data: 

24-12-2021 
Kerstvakantie 

31-12-2022 
Kerstvakantie 

28-01-2023 
Voorleesontbijt 

11-02-2023 

Voorjaarsvakantie 

18-02-2023 
Voorjaarsvakantie 
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Rapport kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie 

Op 11 juni dit jaar heeft de onderwijsinspectie De Madelief bezocht. In de vorige nieuwsbrief 
informeerden wij u over het verloop van deze dag en over de eerste uitkomsten. Het 

onderzoeksrapport kunt u inmiddels inzien op de website van de inspectie, met daarin ook 
een reactie van ons als bestuur.  

We kunnen ons goed vinden in de beschrijvingen van de inspectie. Het eindoordeel van het 
onderzoek is ‘voldoende’, de hoogste waardering die de inspectie voor een school in het 
buitenland kan toekennen. Drie van de onderzoeksstandaarden zijn zelfs als ‘goed’ 

bestempeld, namelijk het aanbod, de kwaliteitszorg en de verantwoording en dialoog. Als 
team en bestuur zijn we enorm trots op de ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt en 

op waar de school nu staat. Over vier jaar zien we de inspectie graag weer terug. Mocht u 
nog vragen hebben over het inspectiebezoek, neem dan contact op met onze 

bestuursvoorzitter Frederique via frederique@demadelief.org. 

Subsidie 

In oktober hebben we als bestuur de jaarlijkse subsidieaanvraag ingediend bij Stichting NOB 
(Nederlands Onderwijs in het Buitenland). We sturen dan onder meer de up-to-date 

schoolgids en het schoolplan in en de diploma’s van de bevoegde leerkrachten. Dit jaar vroeg 
Stichting NOB voor het eerst ook diverse documenten op die de organisatorische status van 

De Madelief aantonen; denk daarbij aan de KVK- en UBO-uittreksels en de statuten van onze 
stichting. 

Als we aan de onderwijskundige en organisatorische kwaliteitsvoorwaarden voldoen, dan zal 

De Madelief een subsidie ontvangen per leerling. We hebben alle documenten kunnen 
opsturen, en hebben er volledig vertrouwen in dat we de subsidie weer mogen ontvangen. In 

het voorjaar van 2023 horen we het (al dan niet) toegekende subsidiebedrag. 

 

Nieuws vanuit de groepen 

Cultuurdag 15 oktober  

Zoals elk schooljaar starten wij onze eerste cultuurdag van het jaar met het thema van de 
Kinderboekenweek en dit jaar was dit Gi-Ga-Groen. Een ontzettend leuk onderwerp en dicht 

bij de belevingswereld van kinderen. In de groepen 1-2-3-4 hebben de leerlingen 
plantenpotjes versierd en daarna een herfstwandeling gemaakt. Op zoek naar al het moois 
dat de natuur te bieden heeft. In de groepen 5-6-7-8 kregen de leerlingen een gastles van 

het WWF waar de ene groep te horen kreeg over het klimaat en de andere groep over plastic. 
2 onderwerpen waar de leerlingen graag over in gesprek gingen en die ze aan het denken 

heeft gezet. Op www.wwf.nl staat veel nuttige en leerzame informatie; neem eens een kijkje! 

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=1780301&pseudocode=31BC%257CC1&page=1
mailto:frederique@demadelief.org
http://www.wwf.nl/
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Sinterklaas viering 

Op 26 november konden we, samen met ambassadeur Adriaan Palm, Sinterklaas en zijn 

groene Piet verwelkomen op school. Wat een feest was dat! 
De kinderen hadden allemaal een recyclebaar tasje meegenomen om zo het gebruik van 
papier te verminderen. Hiermee hielpen ze de groene Piet die liever geen rommel op straat 

ziet. 
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Groep 7&8 hadden een Pietentraining (Pietengym) georganiseerd voor groep 1-6. Tijdens 
deze training konden verschillende vaardigheden worden geoefend die je nodig hebt als je 

later Piet wilt worden. 
Zoë uit groep 8 heeft hieronder beschreven welke vaardigheden o.a. werden geoefend. 

 

                    
 
Een week later kwamen we op school en was de rommelpiet langs geweest. In elke klas was 
het een enorme rommel. Gelukkig hadden alle leerlingen dat in mum van tijd weer 

opgeruimd. Elke groep had een zak van Sinterklaas in de klas staan en hieruit kreeg elke 
leerling een cadeautje, verpakt in het ingeleverde, recyclebare tasje. 
 
In groep 5-8 hebben we het Sinterklaas-cadeautjes-dobbelspel gespeeld. Hieronder wordt 
door Jasper en Noor uit groep 8 uitgelegd hoe dat ging.  
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 Bezoek van de ambassade – Human Rights Day 

10 december was het International Human Rights Day 2022. In groep 7/8 hebben we hier 

bij stil gestaan. We hebben gesproken over mensen- en kinderrechten. Wat zijn dat, 

mensen- en kinderrechten, hoe belangrijk zijn ze en welke internationale organisaties 

houden zich hiermee bezig? Yaron Oppenheimer, Deputy Head of Mission, van de 

Nederlandse ambassade kwam langs in de klas en heeft verteld over de rol van de 

ambassade op het gebied van mensenrechten.   

Yaron nogmaals bedankt voor je bezoek aan De Madelief, wij in groep 7/8 vonden het heel 
erg interessant! 

         
                    
   

   

Mededelingen      

• Posca-pennen zijn ontzettend gaaf en daar kan je super leuk mee tekenen maar deze 
pennen zijn voor thuis. Als deze pennen doordrukken op een tafel of per ongeluk 

tegen kleding aankomen dan gaat het er niet meer uit. En dat willen we graag 
voorkomen! 
 

• Herhaling oproep: Wie helpt ons de biebboeken te inventariseren?  
 


