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Reminder: maandag en dinsdag 6 en 7 juni
Aanstaande maandag én dinsdag zijn de leerlingen vrij. Maandag 6 juni is het Tweede Pinksterdag,
dinsdag 7 juni heeft het team van obs Holendrecht een studiedag.
Artis
In veel groepen is het thema: dieren. Deze week zijn de groepen 3 t/m 8 en de nieuwkomers naar
Artis geweest. Het was geweldig om te zien hoe de kinderen genoten en veel te weten zijn gekomen
over allerlei diersoorten. We bedanken hierbij de ouders die mee zijn geweest als begeleider.
Zomerconcerten Leerorkest
Wat hebben we genoten, 20 mei! De groepen 5, 6 en 7 gaven voor de hoofingang een zomerconcert.
De leerlingen hebben de afgelopen maanden veel geoefend en waren in staat om samen op te
treden. Andere groepen en heel wat ouders hebben de concerten bezocht, waarvoor dank!
Voorbijgangers hebben ook meegenoten. Zij waren aangenaam verrast door het muzikale talent op
onze school!
Groepsbezetting nieuwe schooljaar
Binnenkort verwachten we u te kunnen informeren over de groepsbezetting in het nieuwe
schooljaar. We zijn nog op zoek naar bevoegde leerkrachten en hopen z.s.m. de be zetting rond te
hebben.
Brede School
Een paar weken geleden zijn we weer gestart met De Brede School. Vanwege Corona konden we dat
heel lang niet aanbieden.
Helaas zijn verschillende activiteiten in de eerste weken uitgevallen. Dat vinden wij heel erg
vervelend, maar wij kunnen daar niet veel aan doen. De organisatie van deze activiteiten is in
handen van het PPOZO. Wij hopen dat het de komende weken beter zal gaan, zodat de leerlingen na
lestijd ook op school nog leuke dingen kunnen doen.
Ratten- zwerfafval
Zoals bekend zijn er in onze wijk veel ratten. In samenwerking met de rattenbestrijdingsdienst doen
we een aantal aanpassingen op het kleuterplein zodat het voor ratten minder interessant is om daar

rond te lopen en onder de school te kruipen.
We vragen hierbij aan iedereen die van het kleuterplein gebruik maakt: Gooi het afval in de
vuilnisbak!
Centrale Eindtoets
In april hebben de leerlingen van groep 8 en een aantal leerlingen uit groep 7 de Centrale Eindtoets
gemaakt. Deze leerlingen verlaten eind dit schooljaar onze school en gaan naar het Voorgezet
Onderwijs.
De meeste leerlingen hebben op hun toets een score behaald die overeenkomt met het
basisschooladvies, dat zij begin 2021 hebben ontvangen.
Een kleine groep leerlingen heeft een score behaald die hoger is dan ons basisschooladvies. Van
deze leerlingen hebben wij het basisschooladvies verhoogd.
Een andere kleine groep leerlingen heeft wat lager gescoord. Van deze leerlingen verlagen wij het
basisschooladvies niet.
De gemiddelde score van onze school is dit jaar is 528.2. Dat is wat lager dan het landelijk
gemiddelde; dat is 534.8. In voorgaande jaren was de score ongeveer hetzelfde.
Referentieniveaus
Bij de Centrale Eindtoets wordt ook de referentieniveaus van taal, lezen en rekenen gemeten.
Taal, lezen en rekenen zijn belangrijk. Een goede beheersing daarvan bepaalt of een leerling goed
kan meekomen op de middelbare school en daarna. De referentieniveaus geven aan wat een leerling
kan op het gebied van taal, lezen en rekenen.
Als leerlingen aan het eind van de groep 8 referentieniveau 1F hebben bereikt, dan beheersen zij
taal en rekenen voldoende. Van de leerlingen die meetellen voor het schoolrapport van obs
Holendrecht zijn dit de percentages:
vakgebied
Lezen
Taalverzorging
Rekenen

percentage leerlingen obs Holendrecht dat
referentieniveau 1F heeft behaald
100%
95%
79%

Landelijk
percentage
98%
97%
92%

We zijn redelijk tevreden over bovenstaande resultaten. Ondanks de moeilijke Corona-periode is het
gelukt om veel leerlingen een heel stuk verder te brengen in hun ontwikkeling.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier.
Monitoring sociale veiligheid/ Leerling- en oudertevredenheidspeiling
Een tijd geleden hebben de leerlingen van de hoogste groepen vragenlijsten ingevuld over hun
tevredenheid over school en de sociale veiligheid op school. Hieronder vindt u in het kort de
resultaten:
Sociale veiligheid op school
Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas?
Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig?
Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?
Zijn de leerlingen sociaal veilig? Hoeveel leerlingen ervaren nooit of bijna nooit
aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?

6,9
8,2
8,6
59%

Let op: Een hoog cijfer / percentage betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig
voelen en weinig (of niet) gepest worden
Het percentage leerlingen (regel 4) dat aangeeft nooit of bijna nooit aantasting van hun sociale en
fysieke veiligheid te ervaren is 59%. We zien graag dat dit percentage bij de volgende meting hoger
is. Dat was het de vorige jaren namelijk wel. We gaan onderzoeken hoe het komt en bekijken welke
aanpassingen we kunnen doen.
Tevredenheidspeilingen
De tevredenheidspeiling onder de ouders/ verzorgers is helaas geen succes geworden. Ondanks
meerdere oproepen in eerdere nieuwsbrieven en een Parro-bericht zijn er geen peilingen ingevuld
Hopelijk lukt dat de volgende keer wel; wij zijn erg benieuwd naar uw mening over obs Holendrecht.
Uit de tevredenheidspeiling onder de leerlingen van de hogere groepen kwamen veel verschillende
scores, op verschillende gebieden. Deze gaan we nader bekijken, met het team, met de leerlingen en
met de MR. Gemiddeld geven de leerlingen onze school een 7,5.
Dat is een mooi cijfer, daar zijn we erg blij mee.
HERHAALDE OPROEP: Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022: betaalt u ook?
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.
72% van de ouders/ verzorgers heeft al betaald. 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).
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 dinsdagochtend op school en gaat graag met u in gesprek.
Overzicht vakanties en vrije dagen tot de meivakantie
Studiedagen/ (extra) vrije dagen
maandag 6-6-2022
dinsdag 7-6-2022
vrijdag 1-7-2022
maandag 4-7-2022
Studiemiddagen/ (extra) vrije middagen
dinsdag 5-7-2022
vrijdag 15-7-2022
Schoolvakanties
16-7-2022/29-8-2022

Tweede Pinksterdag
studiedag medewerkers obs Holendrecht
Keti Koti/ studiedag medewerkers obs Holendrecht
studiedag medewerkers obs Holendrecht
lesvrije middag i.v.m. rapportgesprekken
lesvrije middag i.v.m. start zomervakantie
Zomervakantie

