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Vanuit de directie 
Heeft u ze al gezien? Die mooie touchscreen 
borden in de klaslokalen? Vlak voor de 
voorjaarsvakantie zijn alle borden in de school 
vernieuwd. Helderheid, zicht en geluid zijn 
weer optimaal. Daarnaast hebben de nieuwe 
Prowise borden heel veel mogelijkheden! 
Op 12 februari hadden de leerkrachten een 
introductie op het gebruik van de borden 
gekregen. Nu zijn ze hard bezig met het 
ontdekken en toepassen van alle 
mogelijkheden en de integratie daarvan in de 
lessen. 
 
Na de voorjaarsvakantie zijn we goed gestart 
op school. De nieuwe plannen voor de 
leerlingen zijn opgesteld. Door de intern 
begeleiders zijn de schoolbrede analyses 
gemaakt. Deze worden binnenkort besproken 
in een teamvergadering, zodat we weten wat 
onze sterke vakken zijn en aan welke vakken 
we extra aandacht moeten besteden. Een mooi 
en waardevol proces.  
Afgelopen week had ik een tweedaagse van 
het directieberaad van CSG De Waard. Het 
centrale onderwerp van deze tweedaagse was 
het houden van visitaties en hoe zich dit 
verhoudt tot het inspectiekader van het 
Onderwijs. Aan mij de taak om de koppeling 

vervolgens te maken naar De Bouwsteen. Goed om te constateren dat wij al heel bewust 
bezig zijn met onze lessen en de voortgang van de leerlingen.  
Graag wil ik u nog herinneren aan het invullen van het tevredenheidsonderzoek, 86 ouders 
hebben dit al gedaan, dank u, heel fijn, dit is echter pas 33% van alle ouders en daarmee is 
de score te laag om er conclusies aan te verbinden. Om u de kans te geven toch nog de lijst 
in te vullen, hebben wij de datum met één week verschoven. Tot en met 22 maart kunt u de 
lijst invullen. Helpt u mee aan het in kaart brengen van de kwaliteiten en verbeterpunten van 
De Bouwsteen?  
 
Met vriendelijke groet, 
Renate Vliet 
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Hulp gezocht bij de Koningsspelen 
Op 12 april gaan we heerlijk het sportveld op voor de Koningsspelen. We zijn daar de hele 
ochtend.  
Wij zoeken mensen die een spel willen begeleiden. U kunt zich hiervoor opgeven voor 21 
maart via: m.rozendaal@csgdewaard.nl. 
Alvast bedankt namens de commissie Koningsspelen. 

 
Kwink  
Afgelopen week zijn we gestart met de Kwink-les over ‘keuzes maken’. Zeggen wat je denkt? 
Over: goed nadenken wanneer je iets wel of niet zegt. En over de grenzen van ongevraagd je 
mening geven. 
Kinderen hebben dagelijks te maken met keuzes. Dat kan gaan om de keuze welke kleding je 
aantrekt, maar ook om meer morele keuzes, bijvoorbeeld de keuze of je iemand mee laat 
spelen of niet. Als kinderen leren nadenken over mogelijke consequenties voordat ze een 
keuze maken, zal de kans op het maken van een verkeerde keuze kleiner worden. 
Verder zal er volgende week aandacht besteed worden aan ‘De week van de Lentekriebels’. 
 

Herinnering koffieochtend 
Op vrijdag 22 maart om 8.30 uur vindt een koffieochtend plaats om de schooltijden te 
evalueren. We zullen met elkaar bespreken dat we nu in de middag om 13.00 uur starten, 
i.p.v. van om 13.15 uur zoals voorheen. Wilco van Straten is namens de MR aanwezig. U bent 
van harte welkom!  
 

Oudergeleding GMR 

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de 
oudergeleding! 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 
CSG De Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei 
beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een 
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in 
de Hoeksche Waard. 

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of 
instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het 
onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc.  

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders 
en  
4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website 
(https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/informatie-gmr) 

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, 
over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging. 
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Per direct is een lid uit de oudergeleding tussentijds afgetreden. De GMR is dus op zoek naar 

een nieuwe ouder die onze GMR komt versterken.  

 

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken: 

● Warm voorstander van christelijk onderwijs. 

● Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard. 

● Brede maatschappelijke oriëntatie. 

● Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau. 

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Ton de 
Koning, voorzitter van onze GMR (t.dekoning@csgdewaard.nl) of Jovanka de Jong, secretaris 
(j.dejong@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met dinsdag 16 april bij Jantine 
Zilverschoon, via j.zilverschoon@csgdewaard.nl.  

 

In de bijlage 
In de bijlage vindt u een  

- Flyer Hockeyclub 
- Flyer Kidspraise 

 
 
 
 
 
 

Directeur: Renate Vliet 078-6733260 www.debouwsteen.csgdewaard.nl 
r.vliet@csgdewaard.nl 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/

