
 

DapperKlapper 5, 14-10-2015 
 
Belangrijke data 

donderdag 15 
oktober 

Groepen 3 t/m 8 bezoeken het Cinekidfestival 

vrijdag 16 
oktober 

Alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Start herfstvakantie 

maandag 26 
oktober  

Einde herfstvakantie. We gaan weer beginnen! 

woensdag 28 
oktober 

Informatieavond nieuwe ouders: Kom kijken op de Dapper! 
19.30-21.00 uur. 

donderdag 29 
oktober 

Informatiebijeenkomst voor ouders in het Aquarium. Thema: Pesten o.l.v. 
ouder-kindadviseur Judith van Elmpt 

vrijdag 30 
oktober  

Informatieochtend nieuwe ouders: Kom kijken op de Dapper! Kinderen welkom! 
10.00-11.00 uur. 

donderdag 19 
november 

Informatiebijeenkomst voor ouders in het Aquarium. Thema: Social Media. 

vrijdag 20 
november 

Informatieochtend nieuwe ouders: Kom kijken op de Dapper! Kinderen welkom! 
10.00-11.00 uur. 

vrijdag 27 
november 

Studiedag team de Dapper: alle kinderen vrij! 

 
Resultaat Inspectiebezoek:  

onderwijsinspectie erg tevreden over de Dapper!  
Op 12 en 13 oktober bezocht de onderwijsinspectie onze school. De onderwijsinspectie 
bezoekt alle scholen in Nederland gemiddeld eens in de vier jaar.  
Het bijzondere van dit inspectiebezoek was, dat wij vooraf zelf over een aantal gebieden 
(o.a. ons aanbod, de resultaten en de kwaliteitscultuur) moesten aangeven, waar we op 
de Dapper zelf tevreden over zijn, wat er nog beter kan en waarom we dat vinden.  
 
De inspecteur heeft grondig onderzocht of zij het beeld, dat wij hebben geschetst, 
herkende in zes lesbezoeken en gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook 
is er uitvoerig met de intern begeleiders en de directie gesproken.  
 

 

 



 

 

De bevindingen van de inspecteur zijn dinsdagmiddag aan ons overgebracht en we 
mogen met enige trots u hierbij meedelen, dat we op 4 van de 10 gebieden 'goed' 
scoorden en op de overige 6 'voldoende'.  
Wij zijn ontzettend trots en blij. De inzet van de afgelopen periode is beloond. Het team 
van de Dapper werkt al erg hard om ons onderwijs steeds verder te verbeteren. We 
vinden zelf, dat het steeds beter gaat. Dit resultaat laat zien, dat we ook volgens de 
onderwijsinspectie op de goede weg zijn. Geweldig!!! 
 
Over enkele weken verwachten we het eindverslag van het inspectiebezoek, dat ook op 
de site van de onderwijsinspectie terug te vinden zal zijn.  

 
MR-vergadering 
Dinsdagavond 13 oktober vond de tweede MR-vergadering van dit schooljaar plaats. De 
directie heeft met de oudergeleding en de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad gesproken over o.a. het inspectiebezoek, de ontwikkeling van de 
Dapper tot een officiële  Jumpin-school, een op handen zijnde actie om geld en 
voedingsmiddelen in te gaan zamelen voor vluchtelingen. Daarnaast is er gesproken over 
de komst van Sint en Piet, met name over de verschijningsvorm van laatstgenoemde. De 
MR adviseert de school om mee te gaan met de landelijke ontwikkelingen en 
schoorsteenpieten samen met de Sint te verwelkomen op 4 december.  
Heeft u vragen over deze onderwerpen of vragen aan de medezeggenschapsraad, dan 
kunt u bij een van de leden terecht (zie onze website). 
 
Cinekidfestival 
Op donderdag 15 oktober bezoeken de groepen 3 t/m 8 het Cinekidfestival. Razend leuk! 
Wilt u weten hoe het was? Vraag het uw kind!  
 
Open avond, open ochtenden voor nieuwe ouders 
We willen graag meer leerlingen op de Dapper en organiseren daarom de komende tijd 
informatie-avonden en - ochtenden. We willen jonge ouders uit de buurt onze school 
laten zien en met hen in gesprek raken over de schoolloopbaan van hun jonge kind.  
Overal in de buurt zult u posters tegenkomen en in uw brievenbus ontvangt u binnenkort 
een folder van onze school.  
In 2016 hopen we een zogenaamd ‘Ouderinitiatief’ te starten. Klik hier voor meer 
informatie over Ouderinitiatieven in Amsterdam.  
 
Kent u jonge ouders, die nog op zoek zijn naar een leuke buurtschool in Oost? Wijs ze op 
deze informatieavonden en - ochtenden.  
Alvast bedankt! 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/aanpak-gewicht/scholenprogramma/jump/
http://obsdedapper.nl/ouders/mr/
http://www.cinekid.nl/
https://www.facebook.com/Ouderinitiatieven-Amsterdam-101407129957693/


 

 

de Dapper op social media 
We zijn ook erg actief op de digitale snelweg. Wilt u weten waar we ons bevinden? Hier 
bijvoorbeeld:  
 

Onze nieuwe website is te bewonderen 
en bijna helemaal compleet. 
 
 

 

Daarnaast hebben we ook onze eigen 
Facebookpagina.  

 

Ook op Twitter zijn we actief.  
 

 

 
 
 
 
Wij wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie toe! 
 
team obs de Dapper 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

http://obsdedapper.nl/
https://www.facebook.com/obsdedapper?fref=ts
https://www.facebook.com/obsdedapper?fref=ts
https://twitter.com/obsdedapper?lang=nl

