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Vanuit de directie 
We zijn volop bezig met het maken van nieuwe plannen voor volgend schooljaar. Een leuk 
proces, waarbij nieuwe ideeën vorm krijgen. Alle teamleden zijn wezen kijken op andere 
scholen. Centraal daarbij stonden de volgende vragen: 
Hoe hebben zij het lesgeven aan heterogene groepen georganiseerd, hoe zorgen ze voor een 
goed overzicht over wat de kinderen kunnen en op welke manier is de samenwerking 
geregeld tussen verschillende leerkrachten en onderwijsassistenten?  
Volgend schooljaar zijn de groepen 1 - 4 heterogene groepen, waarbij kinderen van 
verschillende leerjaren en verschillende niveaus bij elkaar zitten. Het voordeel hiervan is, dat 
we beter kunnen inspelen op het daadwerkelijke niveau van de leerling. Bij de kleuters 
doorlopen de leerlingen vier fases, voordat ze met de zomervakantie over kunnen naar 
groep 3. Sommige kleuters hebben echter ook al fase vijf doorlopen, waardoor zij al 
beginnende stappen hebben gezet in het lees-, schrijf- en rekenproces. We hebben veel 
leuke en goede ideeën opgedaan, waardoor we ons onderwijs nog verder kunnen 
ontwikkelen. Het komende schooljaar nemen we hiervoor de tijd.  
 
Een ander leuk idee waar we met ingang van het nieuwe schooljaar definitief mee aan de 
slag gaan, is een pilot met een natte gymles. 
De kinderen van groep 4 blijven gewoon iedere week 45 minuten zwemmen. Bij hen ligt de 
focus op het beter leren zwemmen. De kinderen van groep 5 tot en met groep 8 gaan bij 
toerbeurt 1x in de 4 weken zwemmen. Bij hen zal de focus vooral liggen op bewegen binnen 
een thema. Zo moet u denken aan de volgende situaties: Je vaart in een bootje op open 
water, je bootje slaat om. Wat doe je dan? Je loopt in de winter op het ijs, je zakt 
erdoorheen. Hoe zorg je ervoor dat je veilig aan de kant komt?  
Wij vinden dit een waardevolle aanvulling op onze reguliere gymlessen! De kinderen van 
groep 5 - 8 blijven net als nu 1x in de week een gymles houden en gaan daarnaast 1x in de 4 
weken naar het zwembad.  

 
Terugkoppeling schooltijden 
Op 22 maart was er een koffieochtend georganiseerd met als thema: evaluatie van de 
huidige schooltijden. Enkele ouders waren hierbij aanwezig en hebben met Wilco van 
Straten (ouder vanuit de oudergeleding MR) en Renate Vliet de huidige tijden geëvalueerd. 
De vier ouders die aanwezig waren vinden het nog steeds lastig om binnen het uur weer 
aanwezig te zijn op school. Dit hoorden zij ook van enkele andere ouders, zeker voor 
gezinnen die buiten het dorp wonen is het haasten. Aan de andere kant gaven de ouders ook 
aan dat het went en het steeds vaker wel op een goede manier lukt. Het grote voordeel wat 
genoemd werd, zijn de extra vrije dagen voor de kinderen. Als idee werd het werken met 
een continurooster geopperd.  
Binnen het team is de evaluatie ook uitgezet. Sommige leerkrachten merkten op, dat zeker 
aan het begin van het schooljaar veel kinderen ‘s middags iets te laat waren, maar dat dat 
inmiddels hersteld is. Ook gaven zij aan dat het voor de ouders van ‘ver’ erg haasten is. 
De positieve punten binnen het team waren de drie kwartier extra lestijd in de week. Door 
de extra lestijd is er meer ruimte en tijd om de lessen met zorg en aandacht te geven. De 
werkdagen zonder kinderen in de tijd van de cito-afnames, de rapporten en de 
oudergesprekken worden ook als erg prettig ervaren. De lesvrije dagen als studiedag zijn 
voor de leerkrachten fijn. Het laatste positieve punt dat door de leerkrachten aangegeven 
werd, is dat de overblijf korter is, waardoor de kinderen rustiger aan de middag beginnen.  
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Het team sprak de voorkeur uit dit rooster komend schooljaar voort te zetten.  
Beide evaluaties zijn vervolgens besproken in de MR vergadering van 27 mei.  
Volgend schooljaar zullen de schooltijden blijven zoals nu opgesteld.  
Renate Vliet  

 
Vanuit de groepen 8 
De groepen 8 hebben maandag 24 juni een projectdag die voorheen wel "van dorp naar 
stad" werd genoemd. De dag wordt georganiseerd door het jongerenwerk van de gemeente 
Hoeksche Waard i.s.m. de politie en De Kiltunnel. 
In de ochtend zijn er o.a. gastlessen over groepsdruk (Buro Halt) en social media. In de 
middag is er een programma vanuit Orion met een voorlichting door de NS, een fietscheck 
en het fietsen door de Kiltunnel. 

 
Schoolshirts 

Graag de schoolshirts gewassen en wel weer inleveren bij de leerkrachten voor vrijdag 21 
juni. Bijvoorbaat dank!  
 

(Nogmaals) belangrijke data tot de zomervakantie: 

- maandag 24 juni projectdag ‘van dorp naar stad’ voor de groepen 8  
- woensdag 26 juni meesters- en juffenfeest 
- maandag 8 juli, 9.15 -10.00 uur, wisselmoment nieuwe groepen 
- maandag 15 juli afscheidsavond groep 8b 
- dinsdag 16 juli afscheidsavond groep 8a 
- woensdag 17 juli  12.00 - 12.30 uur rapporten ophalen in de klas, aansluitend 

afscheid juf Anke 
- donderdagmiddag 18 juli, start zomervakantie, vrijdag 19 juli vrij 

 
In de bijlage 
In de bijlage vindt u 

- een bericht van de Hoekse Renners.  
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