
 

 

  

 

 

 

        

             Nieuwsbrief, maart 2020 

 

Beste ouders, 
 
Studiedag 

Gisteren was er weer een IPC training voor de leerkrachten. We hebben onze verder 
verdiept in de leer -en vaardigheidsdoelen. De doelen worden zichtbaar gemaakt op het 
prikbord, kinderen krijgen hiermee zicht op hun eigen ontwikkelingslijn. Leerkrachten zijn 
weer verder getraind in het volgen van alle kinderen met betrekking tot het behalen van 
de doelstellingen.  
De IPC units (thema’s) hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende 
manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. 

Dan volgt de ‘kennisoogst’. De kinderen activeren hun voorkennis en leggen dit vast in bijvoorbeeld een 
mindmap (visuele schema). Er volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. De leerkracht 
informeert de kinderen over wat ze gaan leren aan de hand van de gegeven leerdoelen per vakgebied 
(geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, ICT, burgerschapsvorming , internationalisering, muziek en/of 
techniek). Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun 
bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk 
sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd of gepresenteerd wordt. 
 
Schoolreis 
Uit de financiële cijfers blijkt dat het schoolreisbudget niet toereikend is. Door stijging van vervoerskosten 
en entreegelden, moet de school een groot tekort opvangen. Daarom is, met instemming van de MR, 
besloten dat in het schooljaar 2020-2021 de bijdrage van het schoolreisgeld wordt 
verhoogd naar € 31,00. De regel is dat het schoolreisgeld voorafgaand aan het 
schoolreisje betaald moet zijn door de ouders. 
Dit staat los van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze blijft, onder voorbehoud van 
toekomstige  ontwikkelingen, € 28,00. De ervaring leert dat veel ouders de bijdrage 
betalen. Met dat geld worden de activiteiten die buiten het reguliere lesaanbod vallen, betaald. Denk aan 
Sinterklaas, schoolontbijt, kinderboekenweek, bijwonen van een toneelstuk, workshop bij/van Technolab, 
etc. Deze week krijgt u een verzoek voor betaling van de ouderbijdrage en schoolreisgeld 2019-2020. 
 
Kanjerschool 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij zijn een kanjerschool. Met de gedachtegang 
vanuit de Kanjertraining is een protocol sociaal-welbevinden/anti- pestprotocol opgesteld. Het protocol 
vertelt hoe de school pestgedrag signaleert en welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te 
pakken. Het zijn feitelijk fatsoen afspraken. Ons standpunt is dat kinderen, ouders en 
leerkrachten met respect met elkaar dienen om te gaan. Ben u benieuwd naar het 
protocol? Klik op deze LINK. Het document is te vinden op SchouderCom en onze website.   
 
Schooltijden 

Wij merken dat de kinderen steeds later op school komen, zodat we ook steeds later 
kunnen beginnen. Wij starten de lessen om 8.30 uur en om 13.00 uur. Wilt u ervoor zorgen 
dat uw kind op tijd in de klas zit?  
 
 

 
 

https://www.obsdestevenshof.nl/bestanden/509141/Protocol-SW-Kanjertraining.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
Inloopochtend maandag 10 februari 

De inloopochtend van 10 februari was een succes. De opkomst was ietwat 
mager, zeker als we ons bedenken dat veel ouders aangeven meer geïnformeerd 
te willen worden. Mirte en Martine hadden een presentatie voorbereid. We 
hebben zo’n 15 enthousiaste ouders verteld over onze schoolontwikkelingen 
en doelstellingen. Wellicht helpt het als we het een volgende keer op een andere 
dag plannen. De gegeven feedback is mooi; ouders benoemen positieve 
veranderingen en waarderen de warme en betrokken sfeer. Er is gesproken over 

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Wat betreft ouderbetrokkenheid geven de ouders aan de 
huidige opzet wat betreft startgesprekken en rapportavonden niet fijn te vinden. Er zit een te groot gat 
tussen deze periode. De signaalweken zijn niet goed bekend bij de ouders. Wat betreft de ouderparticipatie 
geven ze aan te merken dat ze hier en daar meer worden betrokken bij onderwijsactiviteiten. Ouders zijn 
oprecht belangstellend en willen graag helpen. De mogelijkheden zijn besproken én er is ook duidelijk 
aangegeven waar ouders geen zeggenschap in hebben. De bruikbare ideeën en mogelijkheden worden 
meegenomen in onze schoolplannen. 
 
JESRIJNLAND 
JES Rijnland heeft op 10 februari tijdens de inloopochtend een presentatie gegeven over hun activiteiten. 
Zo is er de VoorleesExpress voor kinderen van 2 t/m 10 jaar. Een vrijwilliger komt 20 weken bij het gezin 
thuis voorlezen. Voorlezen brengt niet alleen rust, maar is belangrijk voor de gehele ontwikkeling van 
kinderen. Ook is er een programma ‘Jong Geleerd, Thuis Gedaan’. Dit programma toont ouders thuis hoe zij 
spelenderwijs, samen met hun kinderen aandacht kunnen besteden aan de thema’s die op school worden 
behandeld. Tenslotte wijzen we u op ‘Zomerschool’. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen ouder dan 10 
jaar. De zomervakantie duurt voor sommige kinderen te lang; zij hebben last van een zomer-dip. 
Zomerschool is een uitdagende en zinvolle besteding van de zomervakantie. Met extra onderwijstijd, 
gericht op het versterken van de taalvaardigheid, voorkomt Zomerschool dat het taalniveau daalt. 
Leerlingen die meedoen ontwikkelen meer zelfsturing, zelfkennis en zelfvertrouwen. Aanmelden kan via 
www.jesrijnland.nl of 071-3420900. Misschien kent u ouders en/of kinderen die gebruik willen maken van 
het programma; ook zij kunnen zich aanmelden. 
 
Vormingsonderwijs 
Geregeld horen wij de vraag wat de school doet aan vormingsonderwijs (godsdienstig of humanistisch). Bij 
wet is het zo geregeld dat vormingsonderwijs op de openbare basisschool wordt gegeven als ouders 
daarom vragen. In overleg met het team en de medezeggenschapraad wordt 
er onderzocht in hoeverre dit voor de school mogelijk en wenselijk is. We 
houden u op de hoogte.  
 
Corona virus 
Afgelopen week heeft u een mailing gekregen hoe de school handelt ter preventie van het Corona virus. 
Toegevoegd is de informatie vanuit het bestuur. Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus 
heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben, mogen niet naar werk of school. Mocht u in een risico 
gebied geweest zijn, horen wij het graag. Neemt u in geval van twijfel telefonisch contact op met uw 
huisarts. Goede aanwijzingen over de voorzorgsmaatregelen staan op RIVM: Vragen en antwoord Corona 

virus 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Stevenshof  

http://www.jesrijnland.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Aanpak%20en%20maatregelen%20in%20Nederland
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Aanpak%20en%20maatregelen%20in%20Nederland

