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Nieuws van obs Holendrecht!  

 

Dertiende editie, 8 juni 2018 
Personeel 
Cito Eindtoets 2018 
Uitkomsten tevredenheidspeilingen 
Op weg naar een eerlijk salaris en minder werkdruk 

Schoolreis 21 juni 
Gezocht: ouders/ vrijwilligers voor pauze-opvang! 
Vrije dagen en vakanties 2017-2018 
Aanmelden? 

 

Personeel 
We zijn druk bezig met de personele bezetting in het nieuwe schooljaar. Hieronder informeren wij u over de huidige stand van zaken.  
 
Nieuwe medewerkers 
Het is gelukt om al vier nieuwe leerkrachten aan te trekken. Dat zijn:  

Lisette Steenman  
Zij werkte vroeger op een school in Amsterdam Zuid-Oost, nu 
op een basisschool Lelystad 

Rubyna van de Meulen  
Zij werkt nu als LIO-stagiair op een school Amsterdam 
Zuid-Oost, en rondt de PABO  

Iwan Loods  
Iwan werkt nu in Willemstad, op Curaçao, en verhuist begin 
juli naar Nederland.  

Ingrid Castelijn 
Ingrid werkt nu op een school Amsterdam Zuid-Oost 

 
Lisette, Rubyna, Iwan en Ingrid hebben erg veel zin in om na de zomervakantie bij ons op school te starten. In een van de volgende 
nieuwsbrieven stellen zij zich persoonlijk aan u voor.  
 
Juf Esther gaat obs Holendrecht na 19 jaar verlaten 
Ja, u leest het goed… Juf Esther, leerkracht groep 1-2 en ouderconsulent van onze school, gaat onze school aan het einde van dit 
schooljaar verlaten.  
Velen van u kennen haar al erg lang en/of hebben kinderen bij haar in de klas gehad.  
Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een andere school en wil deze kans graag grijpen. Wij vinden het heel erg jammer dat juf 
Esther ons gaat verlaten, maar respecteren haar keuze.  
We wensen haar enorm veel succes op haar nieuwe school.  
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, dan bent u welkom op de ouderbijeenkomst van a.s. dinsdag, 12 juni, 8.45 
uur.  
 
Bezetting groepen volgend schooljaar 
Op dit moment is nog niet helemaal bekend welke leerkrachten in het nieuwe schooljaar voor welke groepen staat. Als dat zover is, 
laten we het u weten.  

Cito-eindtoets: Schoolscore obs Holendrecht voldoende! 
In april maakten de leerlingen van groep 8 de Cito-eindtoets. Daarvoor wisten zij al naar welk advies wij hen hadden gegeven en naar 
welke VO-school zij zouden gaan.  
Na de meivakantie ontvingen de leerlingen hun score. Voor de meeste leerlingen kwam de score overeen met het advies dat wij aan 
deze leerlingen hebben gegeven. Sommige leerlingen scoorden wat hoger of lager. Dat gebeurt ieder jaar, niet alleen op onze school. 
Het landelijk gemiddelde van alle leerlingen in Nederland die deze toets gemaakt hebben is 534,9.  
 
Schoolscore  
Het gemiddelde van alle leerlingen van onze groep 8 die de toets hebben gemaakt is 528,2.  
De schoolscore van obs Holendrecht valt wat hoger uit: 529,3.  Dat komt omdat bij deze berekening niet alle leerlingen van groep 8 
meetellen. De overheid verwacht van scholen die vergelijkbaar zijn met onze school dat het gemiddelde uitkomt op 527,4. Daar 
zitten we dit schooljaar boven, zoals u ziet.   

(nieuwsbrief gaat verder op de volgende pagina) 
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Uitkomsten tevredenheidspeilingen 
De directie en de medezeggenschapsraad (MR) hebben vorige week gesproken over de uitkomsten van tevredenheidspeilingen. In de vorige 
nieuwsbrief informeerden we u hier al over. We hebben gekeken naar wat volgens leerlingen, ouders en medewerkers goed gaat en naar wat we 
zouden kunnen verbeteren. 
 
De communicatie tussen ouders en school en tussen de ouders en groepsleerkrachten is voor verbetering vatbaar. We hebben ideeën verzameld 
over de mogelijkheden om dat te verbeteren en gaan daar verder mee aan de slag.  
 
Een ander verbeterpunt is het lesaanbod. Dat willen we aantrekkelijker maken en beter kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen. Momenteel is het team bezig met een oriëntatie op nieuwe leermiddelen en verwachten we dat we in het nieuwe schooljaar al in een 
aantal groepen kunnen starten met nieuwe leermiddelen. 
 
In de volgende MR-vergaderingen zullen de tevredenheidspeilingen verder besproken worden.  

Op weg naar een eerlijk salaris en minder werkdruk:  
Deze week werd bekend dat de salarissen van personeel in het basisonderwijs verhoogd zullen worden, als de leden van de vakbonden akkoord 
gaan met de voorstellen. Na het eerder al gesloten werkdruk-akkoord is dit een belangrijke stap in de goede richting om het basisonderwijs 
aantrekkelijker te maken om in te gaan of in te blijven werken.  
 
Wij, het team van obs Holendrecht, wil u hierbij nogmaals bedanken voor de steun en het begrip voor de stakingsacties.  

Schoolreis 21 juni 
Over twee weken, op vrijdag 21 juni, gaan alle groepen (behalve groep 8 en de Nieuwkomersgroep Bovenbouw) op schoolreis. Voor bijna alle 
leerlingen hebben we de betaling ontvangen. Heeft u nog niet betaald? Kom dan snel even langs bij de administratie om de betaling in orde te 
maken.  
 
Lukt het u niet om de schoolreis van uw kind te betalen? Kom dan alstublieft ook langs bij de administratie, zodat we samen kunnen zoeken naar 
een oplossing.  

Gezocht: ouders/ vrijwilligers voor pauze-opvang 
Zoals u weet hebben de kinderen elke dag, met uitzondering van de woensdag, pauze op school. Ze spelen dan buiten, als het slecht weer is binnen 
De school zorgt op deze momenten voor toezicht. Wanneer het, om wat voor reden dan ook zo is, dat we een kleinere bezetting hebben, gaat de 
pauze-opvang ten koste van de lunchtijd van leerkrachten. Een pauze van een half uur is voor de leerkrachten belangrijk om in de middag ook goed 
les te kunnen geven.  
 
Daarom zijn we dringend op zoek naar ouders en/ of vrijwilligers die in de pauze, samen met een medewerker van de school toezicht willen houden 
op een groep kinderen. Hier staat een vergoeding tegenover.  
 
Lijkt u dit leuk of kent u iemand die dit goed zou kunnen? Dan kunt u dit melden bij meester Klaas of juf Angela. Namens de leerlingen en de 
leerkrachten alvast enorm bedankt!  

Resterende vrije dagen  
U vindt hier een overzicht van de vrije dagen dit schooljaar  

 4 juli studiedag, alle kinderen vrij  

 20 juli t/m 2 september zomervakantie. Donderdag 19 juli is de laatste lesdag. De leerlingen van groep 8 hebben een dagje eerder 
vakantie; hun laatste lesdag is woensdag 18 juli.  

Wilt u de vakanties en vrije dagen van komend schooljaar alvast weten? Klik dan hier.  

Aanmelden? 
Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wilt u meer weten over onze Community School? Iedere donderdag om 9 uur bent u welkom bij de 
informatiebijeenkomsten. Komt een ander moment u beter uit? Neem dan contact op: loop binnen voor een afspraak, mail naar 
info@obsholendrecht.nl of bel: 020-4531549.  
Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure. 

 

 

 

 

 

 

 

Team obs Holendrecht 

http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-115818/pagina/vakanties__vrije_dagen.html
mailto:info@obsholendrecht.nl
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