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Terugblik onderwijsstaking 30 en 31 januari: obs Holendrecht heeft zich laten zien én horen! 

Team obs Holendrecht heeft zich op 30 januari, de eerste stakingsdag van 2020, goed laten zien en horen: ’s ochtend om 8.45 
uur stonden wij op station Bijlmer Arena en deelden daar, samen met collega’s van andere Zonova scholen, bloembollen uit 
met de boodschap ‘het onderwijs weer in bloei te zetten’.  
 
We zongen vele malen ons stakingslied, op de melodie van ‘Tulpen uit Amsterdam’. Onderweg naar de Dam hebben we ons 
ook in de metro en op het Centraal Station laten horen. Hoe vaker we het lied zongen, hoe mooier het klonk! Op de Dam 
hebben we ons lied op het podium, voor duizenden leraren, mogen zingen. Dat was heel erg bijzonder! Ons optreden was die 
ochtend live te zien op AT5. 
 
Een aantal ouders heeft onze actie actief ondersteund: zo was Maureen Hubbard, ouder van onze school en OR- en MR-lid, 
er samen met haar kinderen de hele ochtend, en zijn verschillende ouders op de Dam geweest. Bedankt daarvoor! 
 
De minister van onderwijs, dhr. Slob, heeft vanuit de vier grote steden Noodplannen ontvangen, om de problemen in het 
onderwijs aan te gaan pakken. Wij hopen dat de minister deze plannen serieus neemt en er mee aan de slag gaat, want 
anders….: Geven de leraren straks geen lessen in Amsterdam.  
En dat kan toch niet de bedoeling zijn!  
 

 

Rapportgesprekken 10-28 februari 

Via Parro ontving u een uitnodiging om een afspraak te maken voor het rapportgesprek. Wij 
willen u graag informeren over de ontwikkeling van uw kind en vragen u om u zo snel mogelijk 
in te schrijven, zodat we weten wanneer u op gesprek komt.  
 
 

Zonova 

Sinds begin dit jaar is onze school een van de twintig scholen van de nieuwe stichting Zonova. U 
bent hier al eerder over geïnformeerd. Deze week laten we aan onze leerlingen weten dat we bij 
een nieuwe stichting horen. We laten hen zien welke scholen dat zijn en delen dat deze scholen 
bij elkaar horen en samen werken aan goed onderwijs in Amsterdam Zuidoost. 
 
De leerlingen ontvangen een klein presentje, om ook hen welkom te heten bij onze nieuwe 
stichting!  
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Terugblik studiedagen 6 en 7 februari 

We kijken terug op twee inhoudelijk zeer waardevolle studiedagen. Hieronder een overzicht van de onderwerpen.  
1 De opbrengsten van ons onderwijs  
Wat heeft ons onderwijs opgeleverd, de afgelopen maanden? Welke leerlingen zijn beter geworden in rekenen, taal en 
lezen? Bij wie viel dat wat tegen? Hoe komt dat?  
Het was erg interessant om het hier met elkaar over te hebben. De gesprekken hebben geleid tot nieuwe plannen voor de 
komende tijd. Wij willen én moeten nog intensiever met taal, lezen en rekenen aan slag, zodat alle leerlingen zich binnen hun 
mogelijkheden goed kunnen ontwikkelen.  
Uw hulp is daarbij ook hard nodig. Helpt u mee? Lees en reken thuis met uw kind, ga naar een museum, kijk mee als uw kind 
op de tablet met Rekentuin en Taalzee werkt, praat met uw kind(eren) over school en laat iedere dag weer zien dat u het 
leren ook belangrijk vindt. Het gaat om de toekomst van uw kind! 
 
2 De Vreedzame School en veiligheid op school.  
Al jaren werken we met dit programma voor burgerschap en sociale competenties. We hebben nieuwe afspraken gemaakt 
om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige plek in de samenleving.  
De tevredenheidspeiling, die de leerlingen van groep 6, 7 en 8 onlangs hebben ingevuld, vormen de basis van gesprekken die 
we de komende tijd met de leerlingen gaan voeren. Uit die peiling bleek dat een groot deel zich goed voelt, op school. Maar 
niet iedereen. Dat moet anders; wij willen dat iedereen zich veilig voelt op school.  
 
3 Relationele en seksuele vorming 
Onder begeleiding van de GGD hebben we met elkaar gesproken over het belang van aandacht voor de seksuele en 
relationele vorming en weerbaarheid voor onze leerlingen. Deze aandacht heeft een beschermend effect, zo is uit onderzoek 
gebleken. Wij gaan onze leerlingen meer leren over deze onderwerpen. In de week van 16 maart gaan we daarom weer 
meedoen met ‘De Week van de Lentekriebels’. Aan dit project doen veel scholen in Nederland mee. In het verleden heeft obs 
Holendrecht dat ook gedaan. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over dit onderwerp.  

4 Culturele competenties 
Wij willen meer lijn en focus aanbrengen in onze culturele activiteiten en gericht werken aan de persoonlijke ontwikkeling 
van leerlingen. Daarom hebben we onze kennis over culturele competenties opgefrist en uitgebreid. Wat zijn culturele 
competenties?  
Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude: iets kennen, iets kunnen en 
aangesproken worden op je houding. We onderscheiden drie culturele competenties: 
1 onderzoekend vermogen 
2 creërend vermogen 
3 reflecterend vermogen 
Het cultuuronderwijs doet een beroep op alle drie de competenties tegelijk. Naast deze competenties zijn er drie algemene 
vaardigheden: 
1 Vermogen zich te presenteren 
2 Vermogen tot samenwerken 
3 Vermogen tot zelfstandig werken 
De komende periode staat Cultuur tijdens de teambijeenkomsten op dinsdagmiddag centraal. 
 

Ouderbijdrage 

De Ouderraad benadert deze week telefonisch de ouders en verzorgers van wie we nog geen ouderbijdrage en schoolreisgeld 
hebben ontvangen. We vragen om uw medewerking en gaan ervan uit dat u zo snel mogelijk de betaling in orde maakt. In 
eerdere nieuwsbrieven leest u hoe u de ouderbijdrage en schoolreis kunt betalen.  
Heeft u al betaald? BEDANKT!!!  
 

Week van de Lentekriebels 16-20 maart 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij dit schooljaar ook op onze school een hele week 
relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. In het verleden heeft onze school vaker meegedaan met deze 
projectweek.  
Het doel van de projectweek is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele 
ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde 
keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren 
juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.  
 
Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van 
hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes maken op het 
gebied van relaties en seksualiteit.  
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Zo:  

 durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit. 

 ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema. 

 worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 

 leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 

De lessen relationele en seksuele vorming passen binnen het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en sluiten aan bij 
kerndoelen 34, 37 en 38. Uit onderzoek in de bovenbouw blijkt dat jongens en meisjes na de lessen makkelijker met elkaar 
omgaan en elkaar eerder aanspreken op ongewenst gedrag. 

Ter voorbereiding op deze week organiseren we samen met de GGD een ouderbijeenkomst. De datum daarvan is nu nog niet 
bekend. Deze laten we u z.s.m. weten.  
Tijdens de ouderbijeenkomst informeren we u over de inhoud van de lessen en kunt u vragen stellen over de projectweek. Zo 
weet u wanneer uw kind welke informatie krijgt en kunt u daar (op voorhand) met uw kind over spreken en zo mogelijk uw 
eigen visie daarop geven. 
 

Tevredenheidspeilingen 

Hierbij bedanken we alle ouders en verzorgers die de tevredenheidspeiling hebben ingevuld. U heeft ons mooie 
rapportcijfers gegeven: gemiddeld geeft u obs Holendrecht een 7,8. Klik hier voor de uitslagen van de peiling en de andere 
cijfers. Dit schooljaar hebben 63 ouders de peiling ingevuld. Dat is te weinig om van een representatieve score te spreken, 
maar wel bijna twee keer zo veel als twee jaar geleden. Toen vulden slechts 35 ouders de peiling in.  
 
Over de uitslag van de peiling gaan we met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad in gesprek. In de volgende 
nieuwsbrief informeren we u hier verder over.  
 

Binnentuin obs Holendrecht 

De komende tijd gaan we onze binnentuin verder inrichten. Hiervoor hebben we een subsidie aangevraagd en ontvangen. 
Nadat in de zomer van 2019 de bestrating is aangepakt, is het nu tijd om groente en fruit te gaan telen. De Ouderraad gaat 
aan de slag met het inrichten van de plantenbakken en leerlingen van verschillende groepen gaan helpen om alle plantjes 
goed te laten groeien en van de oogst wat lekkers maken. George Kanis, op school bekend vanwege het coördineren van het 
schoolontbijt, de schoollunches en projecten m.b.t. gezond eten, helpt ons hierbij.  
Wij verheugen ons op een mooie binnentuin met veel gezond eten!  
 

Voorjaarsvakantie vrijdagmiddag 14 t/m zondag 23 februari 

Vrijdagmiddag 14 februari om 12.30 uur begint de voorjaarsvakantie. Op maandag 24 februari zien we u en uw kinderen 
graag weer. We wensen iedereen een hele fijne tijd! 
 
 
 
 

Team obs Holendrecht 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7080/1084/obs-Holendrecht/Oudertevredenheid

