
Beste ouders en verzorgers, 

Voor ons ligt een nieuw schooljaar waar we 
met veel plezier aan begonnen zijn. Op de 
eerste schooldag kwam Toto, de mascotte 
van Plateau, ons allemaal verwelkomen op 
het plein. Er waren wat vragen over welk 
soort dier Toto eigenlijk is. Toto is een chin-
chilla!  

Ook dit schooljaar beginnen we weer met het 
aanbieden van de zeven gewoontes van The 
Leader In Me. Dit doen we in alle groepen. 
Elke week staat één gewoonte centraal die 
doorlopend aan de orde komt bij de lessen, 

het buitenspelen, in de gymnastiekles van 
meester Vino, in de dagelijkse omgang met 
elkaar etc. Dit doen we aan de hand van 
weekplanningen die we samen hiervoor heb-
ben gemaakt. 

Deze week zijn we gestart met gewoonte 1: 
Wees proactief. Enkele voorbeelden als je 
proactief bent: Ik heb verantwoordelijk-
heidsgevoel. Ik neem initiatief. Ik kies mijn 
gedrag, houdingen en stemmingen. Ik geef 
anderen niet de schuld van mijn fouten. 

Vraag uw kind er maar eens naar. Hij of zij 
kan u er vast meer over vertellen. 
 

Met ingang van dit schooljaar is er bij ons op 
school vanuit The Leader In Me een nieuwe 
leiderschapsrol: de pleindienst. Twee kin-
deren uit groep 8 (en soms groep 7) helpen 
dan de onderbouwleerkrachten op het plein. 
Bijvoorbeeld met veters strikken, jassen 
dichtdoen en kleine probleempjes oplossen. 
Zij dragen daarbij oranje hesjes zodat ze 
altijd goed herkenbaar zijn voor onze jong-
ste leerlingen. Uiteraard is er ook altijd een 
leerkracht op het plein aanwezig om toezicht 
te houden, te helpen waar nodig en voor za-
ken die de leerkracht zélf beter even kan 
oplossen of regelen.  

Wij vinden dit een win-winsituatie, dus voor-
deel voor iedereen. Voor zowel de kinderen 
van groep 1, 2 en 3, voor de leerkracht én 
voor de kinderen van groep 8 die er veel van 
leren. De eerste ervaringen hebben Olivia en 
Roos uit groep 8 al opgeschreven: 
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 De week van 17-21 september staat in het teken van gewoonte 2:  
Begin met het einddoel voor ogen (maak een plan) 

 

Dinsdag 18 september   19.00-20.00 u: groepsinformatieavond gr. 5, 6, 7 en 8 
    20.00-21.00 u: groepsinformatieavond gr. 1, 2, 3 en 4 
 

De week van 24-28 september staat in het teken van gewoonte 3:  
Belangrijke zaken eerst (eerst werken, dan spelen) 

 

Woensdag 26 september Open dag Plateau 
    Sportdag groepen 3 t/m 8 
Donderdag 27 september Groep 1: NME: poep onder de loep 
    Kennismakingsgesprekken 
 

De week van 1-5 oktober staat in het teken van gewoonte 4:  
Denk win-win (zoek naar voordeel voor iedereen) 

 

Maandag 1 oktober  Kennismakingsgesprekken 
Woensdag 3 oktober  Start Kinderboekenweek 
Donderdag 4 oktober  Studiedag: de kinderen zijn vrij 



Onze ervaring bij de kleuters 

We vinden het allebei superleuk dat we 
mochten helpen bij de kleuters, we hebben 
wel geleerd dat je wat strenger moet zijn 
tegen kinderen die wat moeilijker zijn. Veel 
kinderen waren blij als we weer terugkwa-
men, ze gingen dan ons knuffelen en heel 
vrolijk doen. We deden allemaal leuke din-
gen zoals: pakkertje, verstoppertje en dat 
soort dingen. Soms deden ze wel iets wat 
niet mocht, maar we hebben hun daar dan 
op aangesproken. Groetjes van Olivia en 
Roos. 

 

Wij hopen u te verwelkomen op de groeps-
informatieavond van dinsdag 18 september, 
want dan zullen wij u meer over deze en 
andere nieuwe ontwikkelingen op school 
vertellen. 
 

Op woensdagochtend 26 september houden 
alle kindcentra van Plateau een open och-
tend. Voordat dat bekend werd, hadden wij 
op die ochtend al onze jaarlijkse sportdag 
gepland. Mocht u mensen kennen die geïn-
teresseerd zijn om hun kind aan te melden 
op onze school, dan kunnen zij die ochtend 
gerust binnenlopen. Ik ben aanwezig om 
rondleidingen te verzorgen, ook al ziet die 
dag er net even anders uit dan anders van-
wege de sportdag. 

Een aparte afspraak voor een rondleiding 
met mij maken kan ook altijd via 
dir@baggelhuizen.nl of 0592-820570. 
 

Tot slot rest mij nog te zeggen dat u in deze 
Baggelaar de resultaten kunt terugvinden 
van de enquête die u eind vorig schooljaar 
heeft ingevuld. 

Wij hopen er samen met u en de kinderen 
weer een fijn en leerzaam schooljaar van te 
gaan maken.  
 

Met vriendelijke groet, 

Randi van Beekum 

 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Gees. Ik ben 
57 jaar, getrouwd, fiets 
veel in mijn vrije tijd en ik 
lees graag een goed boek. 
Als conciërge mag ik veel 
verschillende taken vervul-
len. Zo ben ik regelmatig 
op het plein te vinden als 
pleinwacht en help ik de juffen en meester 
met kopieerwerk. Zolang Jan afwezig is (hij 
heeft een nieuwe heup gekregen), zal ik zijn 
taak met veel plezier vervullen. 
 

Met ingang van dit schooljaar 
werk ik op KC Baggelhuizen. Ik 
zal me even aan u voorstellen. 
Mijn naam is Debby Huismann, 
ik ben 36 jaar jong en met 
mijn vriend en kinderen woon 
ik in Appelscha. Ik ben trotse 
moeder van een meisje van 
vier, Thirsa, en een jongetje 
van 13 maanden, Jorn. Van 
oorsprong ben ik een tukker, geboren in  
Enschede. Daarna heb ik tien jaar in Deventer 
gewoond en vervolgens nog een kortere tijd in 
Zwolle. Na de Pabo heb ik de opleiding speci-
aal onderwijs gevolgd en daarmee kwam ik in 
Deventer lange tijd te werken in het speciaal 
basisonderwijs. Vanwege het werk van mijn 
vriend (hij heeft een eigen theatergezelschap 
in Assen) zijn wij in 2013 naar het Noorden 
verhuisd. Ik heb mijn baan in Deventer opge-
zegd en ben hier begonnen met invallen. Eerst 
in Friesland en Midden-Drenthe, later in Assen. 
Daar werd ik aangenomen voor de invalpool 
en werd ingezet op verschillende Plateauscho-
len. Met ingang van dit schooljaar werk ik 
twee dagen in de week op KC Baggelhuizen. 
Op maandagochtend in groep 8 en maandag-
middag en dinsdag in groep 2/3. In mijn vrije 
tijd doe ik graag leuke dingen met ons gezin 
en vind ik het leuk om samen op pad te gaan. 
Verder ben ik graag buiten. We hebben een 
moestuin bij huis, daar kan ik lekker in rom-
melen. Ook wandelen, fietsen, (baby)zwem-
men, yoga, tekenen en taarten bakken vind ik 
leuk. Ik ben het schooljaar prettig gestart en 
heb er zin in om er een fijn jaar van te maken!  
 

Groep 4: gewoonte 1:  
Wees proactief - je 
maakt je eigen keuzes 
Deze week staat gewoonte 1 cen-
traal: Wees proactief. In groep 4 zijn 
we begonnen met het lezen van het 
verhaal uit het Leader in Me-boek. Het verhaal 
gaat over Ed Eekhoorn die zich verveelt. Hij 
gaat bij al zijn vrienden langs, maar hij vindt 
niets leuk. Uiteindelijk vertelt de oma van een 
vriendinnetje aan hem dat hij er zelf voor kan 
zorgen plezier te hebben. Plotseling krijgt Ed 
een leuk idee en begrijpt hij dat zijn eigen 
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keuzes ervoor zorgen dat hij plezier heeft of 
niet! 
In de klas zijn de kinderen druk aan het oe-
fenen met zelf initiatief nemen, alvast klaar-
zitten, beginnen met een taak, uit zichzelf 
opruimen. De hele dag kunnen ze hiervoor 
muntjes verdienen. Wie weet kunnen we 
een feestje vieren aan het eind van de 
week! 
 

Oudertevredenheidspeiling 
2018 KC Baggelhuizen, As-
sen 
Achtergrondgegevens 
Eerder dit jaar heeft Kindcentrum Baggel-
huizen deelgenomen aan de oudertevreden-
heidspeiling. 83 van de 115 ouders en ver-
zorgers hebben de vragenlijst ingevuld. Dat 
is een respons percentage van 72%. Er wer-
den gegevens verzameld van 56 ouders met 
een kind in de bovenbouw en van 27 ouders 
met een kind in de onderbouw. 
 

Waardering en betrokkenheid 
Algemene tevredenheid 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de 
wijze waarop de ouders KC Baggelhuizen 
waarderen. Het landelijk gemiddelde rap-
portcijfer dat ouders aan de school van hun 
kind geven is 7,55. KC Baggelhuizen scoort 
gemiddeld 7,57. De waardering van de ou-
ders voor Kindcentrum Baggelhuizen is 
daarmee 0,02 punt hoger dan het landelijk 
gemiddelde. 
 

 93% van de ouders ziet hun kind met 
plezier naar school gaan. 

 83% van de ouders is tevreden over de 
sfeer in de klas. 

 98% van de ouders is tevreden over de 
sfeer en inrichting van het schoolgebouw. 

 80% van de ouders is tevreden over de 
rust en orde op school. 

 92% van de ouders is tevreden over de om-
gang van de leerkracht met de leerlingen. 

 92% van de ouders is tevreden over de in-
zet en het enthousiasme van de leerkracht. 

 84% van de ouders is tevreden over de dui-
delijkheid van de schoolregels. 

 82% van de ouders is tevreden over de in-
formatievoorziening over de school. 

 96% van de ouders is tevreden over de hui-
dige schooltijden. 

 
Schoolgebouw 
Onze school wordt door veel ouders gewaar-
deerd ten aanzien van 'Sfeer en inrichting 
schoolgebouw' (98% van de ouders is hierover 
tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 
'Hygiëne en netheid binnen de school' (89%).  
 
Omgeving van de school 
Onze school wordt door veel ouders gewaar-
deerd ten aanzien van 'Veiligheid op het 
plein' (88% van de ouders is hierover tevre-
den). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten 
aanzien van 'Speelmogelijkheden op het 
plein' (43%) en 'Veiligheid op weg naar 
school' (28%).  
 
Begeleiding 
De school wordt door veel ouders gewaar-
deerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht 
met de leerlingen' (92% van de ouders is hier-
over tevreden).  
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aan-
zien van 'Aandacht voor pestgedrag' (19%) en 
'Begeleiding leerlingen met extra leerbehoef-
ten' (17%).  
 
Sfeer 
De school wordt door veel ouders gewaar-
deerd ten aanzien van 'Aandacht voor normen 
en waarden' (86% van de ouders is hierover 
tevreden).  
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aan-
zien van 'Omgang van de kinderen onder-
ling' (19%).  
 
Kennisontwikkeling 
De school wordt door veel ouders gewaar-
deerd ten aanzien van 'Aandacht voor 
taal' (88% van de ouders is hierover tevre-
den).  
 
Persoonlijke ontwikkeling 
De school wordt door veel ouders gewaar-
deerd ten aanzien van 'Aandacht voor gym-
nastiek' (89% van de ouders is hierover tevre-
den).  
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aan-
zien van 'Aandacht voor creatieve vak-
ken' (22%) en 'Aandacht voor talen-
ten' (20%).  
 
Schooltijden 
De school wordt door veel ouders gewaar-



deerd ten aanzien van 'Huidige schooltij-
den' (96% van de ouders is hierover tevre-
den).  
 
Schoolregels, rust en orde 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten 
aanzien van 'Opvang bij afwezigheid van de 
leerkracht' (16%) en 'Rust en orde op 
school' (16%). 
 
De leerkracht 
De school wordt door veel ouders gewaar-
deerd ten aanzien van 'Inzet en enthousias-
me leerkracht' (92% van de ouders is hier-
over tevreden). Ook zijn veel ouders tevre-
den over 'Deskundigheid leerkracht' (89%).  
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten 
aanzien van 'Informatie over hoe het gaat 
met kind' (18%).  
 
Veiligheid 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten 
aanzien van 'Omgang kinderen op speel-
plein' (28%) en 'Toezicht op kinderen tij-
dens de pauze' (20%).  
 
Contact met de school 
De school wordt door veel ouders gewaar-
deerd ten aanzien van 'Gelegenheid om met 
de directie te praten' (87% van de ouders is 
hierover tevreden). Ook zijn veel ouders te-
vreden over 'Manier van communice-
ren' (87%).  
 
Externe communicatie 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten 
aanzien van 'Website' (17%).  
 

 
Conclusie 
Top 10 tevredenheid en ontevredenheid 
In onderstaande figuren wordt een overzicht 
gegeven van de plus- en verbeterpunten 
van Kindcentrum Baggelhuizen. Ter vergelij-
king worden ook de resultaten van de refe-
rentiegroep vermeld. 
In de tabellen wordt alleen de top10 weer-
gegeven. 
 In de tabel ‘Top 10 Tevredenheid’ 

wordt een overzicht gegeven van de on-
derwerpen die door veel ouders/
verzorgers positief gewaardeerd worden, 
met de percentages tevreden responden-
ten.  

 In de tabel ‘Top 10 Ontevredenheid’ 
staan de onderwerpen waarover relatief 
veel ouders ontevreden waren, met de 
bijbehorende percentages. 

 
Afsluiting 
We willen u graag hartelijk bedanken voor 
uw deelname aan het onderzoek. Ouders 
geven aan tevreden te zijn over een groot 
aantal aspecten. Dat willen we graag zo 
houden. 
 

Top 10 Tevredenheid 

  
 Top 10 Ontevredenheid  

 
De verbeterpunten pakken we uiteraard zo 
snel mogelijk op en we houden u hiervan op 
de hoogte via de Baggelaar, schoolgids en in 
samenspraak met het team en de medezeg-
genschapsraad zullen we daarnaast de onder-
zoeken analyseren en meenemen in het 
schoolplan 2019-2023. 

Met vriendelijke groet, 

Randi van Beekum 

 

    Referen- 

Verbeterpunten KC 

Baggel-
huizen 

Alle 

scholen 

1. Speelmogelijkheden op het plein 43% 24% 

2. Omgang kinderen op speelplein 28% 19% 

3. Veiligheid op weg naar school 28% 38% 

4. Aandacht voor creatieve vakken 22% 12% 

5. Toezicht op kinderen tijdens de 
pauze 

20% 18% 

6. Aandacht voor talenten 20% 16% 

7. Aandacht voor pestgedrag 19% 17% 

8. Optreden bij pestgedrag 19% 17% 

9. Omgang van de kinderen onder-
ling 

19% 13% 

10. Informatie over hoe het gaat 
met kind 

18% 14% 

    Referentie 

Pluspunten KC Baggel-
huizen 

Alle scho-
len 

1. Sfeer en inrichting 
schoolgebouw 

98% 90% 

2. Huidige schooltijden 96% 87% 

3. Inzet en enthousiasme 
leerkracht 

92% 93% 

4. Omgang leerkracht met 
de leerlingen 

92% 93% 

5. Aandacht voor gymnas-
tiek 

89% 89% 

6. Hygiëne en netheid 
binnen de school 

89% 74% 

7. Uiterlijk van het ge-
bouw 

89% 88% 

8. Deskundigheid leer-
kracht 

89% 91% 

9. Veiligheid op het plein 88% 81% 

10. Aandacht voor taal 88% 84% 



 

 

 

 

 

Start nieuwe training in Assen: Buitengewoon JIJ! 

 

Op 5 oktober 2018 start er een nieuwe training in Assen; Buitengewoon JIJ!  

Dit is een training voor kinderen van 6 tot 18 jaar die zowel fysiek als mentaal sterker willen worden. 

De training wordt gegeven door Stefanie van Kindercoach Assen en Cor van Cor’s Little Gym uit As-

sen. Dit is een uniek samenwerkingsverband tussen een Kindercoach en een Personal Trainer die alle-

bei een groot hart hebben voor kinderen en hen verder willen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Voor wie is de training bedoeld? 

De training is uitermate geschikt voor kinderen van 6 tot 18 jaar die kampen met bijvoorbeeld faalangst, weinig 

zelfvertrouwen, kinderen die gepest worden, kinderen die moeilijk hun grenzen kunnen aangeven en kinderen 

die fysiek en mentaal sterker willen worden. 

 

Inhoud training 

Deze groepstraining bestaat uit een fysiek en een mentaal gedeelte. Onderdelen die in ieder geval aan bod 

komen tijdens de training zijn:  

 

Groeien in zelfvertrouwen en kracht  

Assertiviteit: voor jezelf (leren) opkomen 

Je bewust worden van je eigen kwaliteiten 

Samenhang tussen een gebeurtenis, je gedachten, je gevoelens, je gedrag en de gevolgen leren inzien 

Grenzen aanvoelen en aangeven, nee durven zeggen 

Praten in de groep 

Lachyoga 

Fouten durven maken 

Respect hebben voor jezelf en voor de ander 

Positief denken 

Fysiek en mentaal sterker worden door middel van weerbaarheidstechnieken 

Goed kunnen ontspannen (mindfulness) 

Met plezier bewegen 

Actuele thema’s zoals pesten en de omgang met social media worden ook besproken 

 

Praktische informatie: 

De training bestaat uit 10 lessen van een uur. Deze vinden plaats op de vrijdagmiddag. De kosten voor de 

training zijn € 200,00 inclusief BTW.  

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.buitengewoonjij.weebly.com of neem contact op met 

Stefanie van der Vossen via info@kindercoachassen.nl. 

http://www.buitengewoonjij.weebly.com


 



www.assenruns.com/scholencompetitie/ 
Contact: michel@4mijlvanassen.nl/06-46261021 

 
 






