Maastricht, d.d. 18-05-2022
Aan:
Betreft:

alle ouders/verzorgers en overige betrokkenen van en bij BS Scharn
tevredenheidsonderzoek en.....

Dag ouders/verzorgers,
Zo’n 40% van u heeft onlangs de tevredenheidsenquête ingevuld. Hiervoor willen wij u
nogmaals bedanken. De resultaten van het onderzoek zijn intussen bij ons binnengekomen.
Na overleg met het team en de medezeggenschapsraad zullen we u in een aparte nieuwsbrief
informeren over de uitslagen.
Eén van de zaken die we nu al willen melden, is de schriftelijke communicatie vanuit de
directie. Sommige ouders/verzorgers vinden de algemene school nieuwsbrieven, via
Schoudercom, de site of facebook, moeilijk leesbaar. Met name als de brief meerdere
berichten bevat komt dit ‘wollig’ of onduidelijk over.
Welnu; we hebben besloten, net als de groepsblogs, steeds maar één bericht per keer te
sturen. Dit zorgt voor (veel) meer duidelijkheid. In de toekomst krijgt u naast de blogs van de
groep van uw kind dan ook meerdere korte brieven c.q. mededelingen vanuit de school. Deze
schoolinfo’s hebben een algemener karakter en zijn bedoeld voor alle ouders/verzorgers. Dit
betekent dat we diverse culturele en sportieve activiteiten via de bekende groepsblogs
plaatsen.

Veel ouders/verzorgers hebben ook gevraagd naar de stand van zaken rondom zowel de
nieuwbouw van het kindcentrum als de verkeerssituatie rondom de school.
Hierover kunnen we op dit moment het volgende melden. Ten aanzien van de nieuwbouw
volgt binnenkort een derde belangrijke informatiebrief. Overigens op bijgaande foto, de
leerlingenraad afgelopen vrijdag in gesprek met de architect via ‘Teams’.
Met betrekking tot de verkeerssituatie zijn we nog steeds bezig met het mogelijk uitvoeren van
diverse acties. Zowel de school als de oudervereniging zijn hierover in contact met: de
gemeente Maastricht, de wijkagent en de afdeling handhaving. We houden u op de hoogte en
vragen u onverminderd bij de begin- en eindtijden van de school niet met de auto door de
Kloosterstraat te rijden. Ook hiervoor willen wij iedereen bedanken die op de een of andere
wijze hier al rekening mee houdt.
Team BS Scharn.

