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Reminder: studiemiddag donderdag 31 maart!
Donderdag 31 maart zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit. De medewerkers van obs Holendrecht
hebben dan een studiemiddag.
Haal uw kind alstublieft op tijd op, dan kunnen wij op tijd beginnen met ons programma.
Afscheid meester Sander
Woensdag 30 maart is de laatste werkdag van meester Sander. Hij werkt sinds het najaar van 2021
bij de Nieuwkomersgroep. De leerlingen en ouders van deze groep zijn al eerder over zijn vertrek
geïnformeerd.
We vinden het erg jammer dat hij onze school gaat verlaten en wensen hem heel veel succes toe.
De nieuwkomersgroep wordt de komende periode geleid door juf Elize, juf Edutia en juf Susanne.
Corona zelftesten
Er zijn nog steeds positieve besmettingen van Corona.
Klik hier voor meer informatie voer hoe te handelen bij klachten:
https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/scholen-en-corona/
Heeft u zelftesten nodig? Kom even langs bij de balie; wij hebben zelftesten op voorraad.
Week van de Lentekriebels 21-25 maart
We kijken terug op een geslaagde week van de lentekriebels. De school was goed versierd en in de
groepen was er dagelijks ruimte en aandacht om over seksuele en relationele ontwikkeling in
gesprek te gaan. We hebben, aangepast op de leeftijden van de leerlingen, veel informatie kunnen
delen. In verschillende Parra-berichten hebben we veel informatie (in verschillende talen) gedeeld.
Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Stel ze gerust aan een van onze medewerkers, dat doen de leerlingen ook!

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
We gaan eind dit schooljaar weer op schoolreis. Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen we de
schoolreis en verzorgen we de extra activiteiten zoals Sint en Kerst.
44% van de ouders/ verzorgers heeft al betaald. Bijna de helft dus! Dat gaat de goede kant op.

Net als eerdere jaren kunt u op twee manieren betalen:
1 Heeft u een stadspas? Kom even langs bij de balie in de aula. Juf Belinda of juf Carla scant de
stadspas van uw kind(eren).
2 Maak €50,- over naar rekeningnummer NL97RABO0361439903 t.n.v. stichting Zonova, onder
vermelding van “ouderbijdrage 2021-2022” en de naam en groep van uw kind(-eren).
U ontvangt via Parro en email berichten met de mogelijkheid om te betalen.
Zodra uw betaling is verwerkt stoppen we met het zenden van deze berichten.
Tip van de ouderraad: op 1 april komt de kinderbijslag weer binnen. Gebruik dit om de vrijwillige
ouderbijdrage en de schoolreis te betalen!
Financiële zorgen of vragen?
Budgetadviseur Marcella kan u helpen! Marcella werkt voor Buurtteam Amsterdam. Het Buurtteam
ondersteunt inwoners van Amsterdam bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaalmaatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.
Marcella kan u helpen met financiële vragen, het aanvragen van subsidies waaronder de Stadspas en
nog veel meer. Zij is er voor u en uw kind; maak er gebruik van!
U kunt haar bereiken op: T: 06-40165127, E: m.markelo@madizo.nl
Marcella is dindagochtend op school en gaat graag met u in gesprek.
Tussenstand Nationaal Programma Onderwijs
Dit schooljaar ontvangt de school extra subsidie van de overheid om de leer-vertraging, die is
opgelopen door de Corona-pandemie en de schoolsluiting, in te lopen.
Deze subsidie heet Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Wij hebben ervoor gekozen om deze extra subsidie in te zetten op verschillende onderdelen.
Hierover is met de medezeggenschapsraad gesproken; zij hebben ingestemd ons NPO-plan.
Hieronder vindt u de onderdelen met daaronder een korte beschrijving en de tussenstand in maart
2022.
Voor- en vroegschoolse interventies
We gaan werken met een nieuw observatiesysteem waardoor we de ontwikkeling van leerlingen
eerder beter in beeld hebben en ons onderwijsaanbod daar beter op kunnen gaan afstemmen.
Tussenstand: De leerkrachten van de groepen 1-2 zijn bijna helemaal geschoold in dit programma en
werken er al mee.
Uitbreiding onderwijs
Groep 7 en 8 maken wekelijks een lesuur meer. Hierdoor is er op jaarbasis ongeveer 35 uur meer
lestijd om de vertraging in te lopen.
Tussenstand: We gaan hiermee door tot eind april. De laatste periode van het schooljaar zal de zaal
beschikbaar zijn voor Brede School activiteiten.
Het was en is goed om dat extra lesuur te hebben. Wel merken we dat het soms wat lastig is
geweest, vooral voor de gezinnen waar oudere kinderen in de middag oppastaken moeten verrichten
voor hun jongere broertjes/ zusjes. Gelukkig hebben de ouders daar andere oplossingen voor kunnen
vinden.
Instructie in kleine groepen - High Dosage Tutoring (HDT)
Een deel van de leerlingen van groep 7 ontvangt 3 uur per week intensieve extra rekenles. Deze

leerlingen werken in tweetallen, o.l.v. een tutor.
Tussenstand: bij de M-toetsen waren sommige leerlingen erg vooruitgegaan in hun
vaardigheidsscore, maar nog niet iedereen. Dit programma moet langer draaien om grotere
successen te behalen.
Feedback
We hebben vorig schooljaar een nieuwe rekenmethode in gebruik genomen. De kwaliteit van de
rekenlessen willen we vergroten door de leerkrachten te coachen en te begeleiden. Het geven van
goede feedback is essentieel. Daar willen we beter in worden.
Daarnaast willen we kennis over rekenproblemen bij leerlingen vergroten.
We schaffen extra materialen aan om ons rekenonderwijs verder te verrijken.
Tussenstand: we hebben extra rekenmaterialen aangeschaft. Deze worden op sommige plekken al
ingezet. Het begeleidingstraject voor de leerkrachten is uitgesteld tot het najaar van 2022 omdat de
juiste begeleider niet eerder beschikbaar is om op onze school aan de slag te gaan.
Technieken voor begrijpend lezen
We schaffen extra middelen aan om het lezen op school –nog- leuker te maken.
Tussenstand: een aantal middelen zijn inmiddels aangeschaft.
Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Met extra materialen en extra personeel willen we ervoor zorgen dat de leerlingen het fijn hebben
op school. Dat is de basis om tot leren te komen.
Tussenstand: een aantal middelen zijn inmiddels aangeschaft.
Sportieve activiteiten
Tijdens de pauzes willen we de leerlingen meer uitdagen om te bewegen. Hiervoor zetten we extra
personeel en materialen in.
Daarnaast breiden we het aantal lessen bewegingsonderwijs uit.
Tussenstand: de pauzes verlopen doorgaans goed. Er wordt intensief gespeeld, er zijn weinig
problemen en als die er zijn lukt het om deze snel weer op te lossen.
Het is fijn dat er extra tijd is voor bewegingsonderwijs.
Cultuureducatie
We bieden extra cultuur-educatielessen aan, verzorgd door externe partners. Ook gaan we vaker op
excursie. Ook daar leren de leerlingen veel van!
Tussenstand: waar mogelijk gaan we de deur weer uit. Nu de Corona-maatregelen zijn afgeschaft
zijn daar gelukkig ook weer meer mogelijkheden voor. Daar zijn we blij mee.
Metacognitie en zelfregulerend leren
Als team willen we meer te weten komen over hoe we leerlingen zelf concreter kunnen laten
nadenken over hun eigen leerproces. Hoe beter leerlingen dit kunnen, hoe beter zij presteren.
Tussenstand: dit moeten we nog agenderen.
Samenwerkend leren
Samen werken, samen leren, samen leven. We schaffen extra materialen aan waarmee we
samenwerken stimuleren en maken daar tijd voor vrij.
Tussenstand: een aantal middelen zijn inmiddels aangeschaft.
Onderwijsassistenten/instructeurs
Met efficiënte inzet van extra personeel kunnen we meer leerlingen intensiever begeleiden om de
leervertraging in te lopen.
Tussenstand: er zijn extra medewerkers werkzaam. Vanwege uitval van andere medewerkers hebben

we deze niet altijd kunnen inzetten voor extra ondersteuning. Wel hebben we hierdoor vaak kunnen
voorkomen dat groepen niet naar school konden.
Ouderbetrokkenheid
We willen graag samen met de ouders werken aan het inlopen van de vertraging. Daarom zetten we
extra in op goed contact tussen ouders en school.
Tussenstand: nu de Corona maatregelen zijn afgeschaft zouden we graag meer met ouders in school
willen bespreken en doen. U bent van harte welkom in school!
Digitale technologie
Door de digitale vaardigheden van de leerlingen te vergroten kunnen zij beter gebruik maken van
digitale leermiddelen. In geval van nieuwe lock-downperiodes zijn zij beter toegerust om online les
te volgen.
Tussenstand: er zijn extra middelen aangeschaft en we oriënteren ons op het aanbieden van typ lessen.
Overzicht vakanties en vrije dagen tot de meivakantie
Studiedagen/ (extra) vrije dagen
vrijdag 15-4-2022
maandag 18-4-2022
Studiemiddagen (12.00 uit)
donderdag 31-3-2022
Schoolvakanties
23-4-2022/8-5-2022

Goede Vrijdag/ studiedag medewerkers
Tweede Paasdag
studiemiddag medewerkers obs Holendrecht
Meivakantie

