
 

  

Beste ouders en verzorgers, 

Onze school heeft in januari bezoek gekregen van de 

onderwijsinspectie. Conclusie: van de acht 

onderzochte onderdelen zijn er zes in orde. Op twee 

gebieden moet de school zich ontwikkelen: het 

lesgeven en de mate waarin zicht is op een 

ondoorbroken leerlijn van de kinderen. 

Geen verassing voor ons. Al eerder heb ik jullie  

geïnformeerd over de Kunst van het Lesgeven 

waarmee wij bezig zijn (zie pagina 4)  Ook de 

verbetering van het zicht op de ondoorbroken leerlijn 

was al ingezet dus wij gaan er vanuit dat deze 

gebieden over een jaar ook in orde zullen zijn. Dan 

komt de inspectie terug. 

De inspectie heeft gesproken met kinderen, ouders, 

leerkrachten, intern begeleiders en met mij. Het viel de 

inspectie op dat er iedereen positief was over de koers 

van de school. Dat is natuurlijk mooi!  

Nu is het hard door op de reeds ingeslagen weg. De 

leerkrachten hebben het enorm druk met de 

ontwikkelingen die we hebben ingezet maar iedereen 

zet zijn schouders er onder. En dat alles voor het best 

denkbare onderwijs voor de kinderen van onze school! 

Vanwege de drukke werkzaamheden is deze 

nieuwsbrief minder uitgebreid dan voorheen.  

Desondanks veel leesplezier! 

Rob van den Berg 
Directeur 
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Rapportavond 

verplaatst! 

De rapportavond 

van 27 maart 

wordt verplaatst 

naar 3 april. 

Reden: in het 

gebouw is op dat 

moment een 

circus aan de 

gang en er zijn 

veel kinderen die 

op die dag een 

vaccinatie krijgen 

waardoor ouders 

op deze dag 

wellicht niet 

kunnen. Later 

volgt hierover 

meer informatie. 

 

 15 maart 

Staking, kinderen 

vrij 

3 april 

Rapportavond 

16 en 17 april 

Eindtoets groep 8 

18 april 

Studiedag, 

kinderen vrij 



  

Ouderportaal: centrale bron van informatie 

Dit schooljaar zijn wij gestart met het ouderportaal. Dit is een app op de mobiele 

telefoon waarmee we onder meer heel makkelijk informatie met de ouders  en 

verzorgers kunnen uitwisselen en waarmee ouders en verzorgers heel makkelijk een 

absentmelding kunnen doen. 

Deze app komt in plaats van alle brieven die we nu nog op papier met de kinderen 

meegeven. Vanaf volgend schooljaar stopt dit. Dan is de app de enige manier 

waarop informatie wordt gedeeld met de ouders en verzorgers. Alle ouders hebben 

bij de start eerder dit schooljaar inloggegevens gekregen. Heeft u die niet meer? 

Zorg er dan voor dat u dit voor het eind van het schooljaar meldt bij de leerkracht 

van uw kind.  

Natuurspeeltuin naar het schoolplein 
 

De natuurspeeltuin die tegenover de school ligt wordt verplaatst naar 

het schoolplein. De werkzaamheden starten komend najaar. 

De natuurspeeltuin dreigde te verdwijnen maar overleg tussen 

verschillende partijen heeft ertoe geleid dat de speeltuin wordt 

verplaatst. 

De inrichtingsplannen worden samen met bewoners van de wijk en 

met vertegenwoordigers van Ravottuh, van onze school, van SBO 

Hoogvliet en van KindeRdam gemaakt. Op 26 maart gaat een 

delegatie met een bus langs een aantal scholen dat al een dergelijke 

speeltuin heeft. Op die manier kan worden bepaald wat wél en wat 

niét handig is en wat de kinderen graag willen. 

Er zal ook nog ruimte blijven om te voetballen op ons plein zodat er 

straks voor iedereen iets te doen is. 

 



 

 

  

Yara is geboren! 

Juf Deborah (LAN B & C) is 

bevallen van een prachtige 

dochter: Yara Robyn. 

 

Yara is vrijdag 8 maart 

geboren en het gaat goed 

met zowel moeder als 

dochter. 

Wij wensen juf Deborah en 

haar partner heel veel geluk 

met Yara.
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Lekker Fit 

traktatie in het 

zonnetje 

Op onze school vinden we een 

gezonde leefstijl belangrijk. 

Gezond trakteren hoort daar 

natuurlijk bij! 

Steeds meer kinderen laten 

zien hoe heerlijk zo’n traktatie 

kan zijn! Jason uit groep 5a 

ging voor zijn 8e verjaardag 

rond met een 

komkommerhagedis met 

fruitstekels op z’n rug. 

Ziet er super uit en het is 

natuurlijk beregezond! 

Meer info? 

rotterdamlekkerfit.nl/trakteren 
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Iedereen is mooi 
In de onderbouw werkten de kinderen met het thema 

‘Iedereen is mooi’. Op de gang was een heuse 

beautysalon ingericht. 

Eén voor één mochten de kinderen een bezoek brengen 

aan de salon en trots kwamen ze er weer vandaan. Ook 

in de klas werd met dit thema gewerkt. 

 

 

 

De Kunst van het lesgeven 

Het hele team is druk bezig om de 

kwaliteit van de lessen te vergroten. 

Dan doen we door van het lesgeven 

een échte kunst te maken. 

Dit hele schooljaar wordt het team 

begeleid bij de invoering van de Kunst 

van het lesgeven.  

Kern: geef les op een manier waarop 

álle kinderen het lesdoel behalen. Dat 

kan door vooraf zeer goed over het 

lesdoel na te denken en de instructie 

volgens een vaste indeling te geven.  

Om zeker te weten of de kinderen het 

hebben begrepen werken de 

leerkrachten met ‘controle van begrip-

vragen’. Doel is uiteindelijk dat de 

kinderen een foutloze verwerking van 

de geleerde stof maken zodat het op 

de juiste plek in het brein landt. 

Het team is razend enthousiast. Eén 

maal per week bereiden zij met elkaar 

deze lessen voor. 
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