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Thuisonderwijs Inmiddels zitten we aan het einde van de derde week van het thuisonderwijs. Een ingrijpende en 

noodzakelijke aanpassing, die ons allemaal treft. We horen terug dat leerlingen hun klasgenoten en 

docenten missen, omgekeerd is dat ook het geval. We zouden graag weer op school aan de slag 

gaan, maar zover is het nog niet.  

Volgens de richtlijnen van de regering en het RIVM blijft de school tot na de meivakantie gesloten, 

dat wil zeggen t/m zondag 10 mei. Dit alles onder voorbehoud, na de persconferentie van het kabinet 

op 21 april informeren we u opnieuw.  

 

Namens alle docenten willen we onze waardering uitspreken voor de wijze waarop u het onderwijs 

en de samenwerking met school oppakt.  

  

Hoe gaat het 

thuis? 

Vorige week ontving u een mail van ons genaamd ‘Hoe gaat het thuis?’  

Daarin stond een link naar een vragenlijst. Veel ouders hebben deze al beantwoord. Mocht u dit nog 

niet hebben gedaan, het kan alsnog. Het geeft ons inzicht in hoe het thuis gaat en teamleden nog 

iets voor u zouden kunnen betekenen.  

  

Enquête Ouder- 

tevredenheid 

Dit schooljaar wordt op beide afdelingen van het Berg en Bosch College onderzoek gedaan naar de 

mate van tevredenheid over Berg en Bosch Onderwijs van de ouders/verzorgers van onze leerlingen. 

Op maandag 20 april as. wordt u via de mail uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête die 

uitgezet wordt via Beekveld & Terpstra (B&T). 

Wij hopen van harte dat u hieraan uw medewerking wilt verlenen.  

  

Tijdelijke website 

en Blog 

De nieuwe stichting Gewoon Speciaal Onderwijs, waartoe Berg en Bosch Onderwijs sinds januari 

behoort, krijgt een nieuwe overkoepelende website.  

Op dit moment is er een website-onder-constructie: www.gsonderwijs.nl  

Op deze website komt u via een klik op het logo van de school op de website van Berg en Bosch. 

Ook vindt u op de website een link naar een Blog. Daarop wordt zeer regelmatig belangrijke 

informatie gedeeld, dus we vragen u hier regelmatig op te kijken: https://blog.gsonderwijs.nl           

  

Ouder- 

klankbordgroep 

Op donderdag 9 april van 19.45-20.30 komt de Ouderklakbordgroep bij elkaar. Het is een digitaal 

overleg. Mocht u een agendapunt willen inbrengen, of als toehoorder bij het overleg aanwezig willen 

zijn, dan kunt u contact opnemen met Annelies Prins: aprins@bbonderwijs.nl     

  

Uitkomst ouder- 

enquête  

U heeft in het afgelopen jaar mogelijk meegewerkt aan een tevredenheidsenquête over de extra 

ondersteuning die uw kind in schooljaar 2018-2019 heeft ontvangen. Het samenwerkingsverband 

Zuid-Utrecht wil de uitkomsten van deze peiling graag met u delen.  

Waar zijn we trots op: 

 De tevredenheid is in vergelijking met de voorgaande enquête gestegen van 6,2 naar 
gemiddeld 7,1; 

 Er is voldoende gelegenheid voor ouders om mee te denken over de ondersteuning van hun 
kind; 

 Het is voor ouders over het algemeen duidelijk wie hun aanspreekpunt is. 

Wat pakken we ter verbetering op: 

 Er is behoefte aan meer duidelijkheid over hoe het ondersteuningsproces in de school en bij 
het samenwerkingsverband eruit ziet. 

o We maken een overzicht hoe de ondersteuning in ons samenwerkingsverband eruit 
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ziet (wat gebeurt in de VO-scholen en wat daarbuiten). 

 Er is behoefte aan duidelijkheid bij wie ouders/verzorgers nog meer terecht kunnen.  

 We maken een sociale kaart van de regio om duidelijkheid te bieden bij welke loketten 
ouders/verzorgers naast de school nog meer terecht kunnen. 

 We gaan in gesprek met onze scholen en netwerkpartners om goed in contact te staan met 
ouders en hen te ondersteunen in hun rol als opvoeder.  

De verbeteringen worden dit voorjaar opgepakt. U ontvangt de folders via de school van uw kind. Op 

termijn vindt deze overzichten op de website van het 

samenwerkingsverband http://www.samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl/ 

 

Samenwerkingsverband VO Zuid - Utrecht 
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