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Vanuit de directie  
Inspectiebezoek 

Het samenwerkingsverband wordt op het moment breed onderzocht door de 

onderwijsinspectie. Centraal in het onderzoek staat: wat zegt het 

samenwerkingsverband over passend onderwijs en hoe wordt dit vormgegeven, wat is 

ervan zichtbaar op onze school? In hun onderzoek nemen ze vier scholen binnen het 

samenwerkingsverband mee in een verificatie-onderzoek. Wij waren één van deze vier 

scholen. Vanochtend is de inspectie bij ons op bezoek geweest. We zijn de ochtend 

gestart met een presentatie over hoe wij passend onderwijs vormgeven op De 

Bouwsteen.  

Na deze presentatie werden er gesprekken gevoerd met de directie, de intern 

begeleiders en daarna de leerkrachten. De inspectie gaf vandaag geen oordeel over 

ons als school, maar na afloop gaven ze wel aan onder de indruk te zijn van onze 

preventieve aanpak in de realisatie van passend onderwijs. De doelen vanuit het 

samenwerkingsverband zijn goed zichtbaar bij ons op school. Een compliment om trots 

op te zijn! 

Uiteraard zijn er ook punten om over na te denken meegegeven. Eén van deze punten 

is: hoe de terugkoppeling plaatsvindt van leerlingen die bij schoolmaatschappelijk werk 

zijn, naar ouders en school gezamenlijk?  

 

Een andere baan voor meester Ernst Jan en juf Anita 

Allereerst feliciteren we onze collega's met hun nieuwe uitdaging. Meester Ernst Jan 

mag nog 10 jaar werken en dat wil hij graag doen binnen het unitonderwijs van de 

Sabina van Egmond school in Oud Beijerland. Juf Anita werkt graag op een iets kleinere 

school en in het S(B)O en gaat om deze reden naar de Willem Alexanderschool.  

 

Wij raken 'opeens' twee fijne collega's kwijt, wat heel jammer is voor ons. Vandaag 

gaan er twee advertenties uit. U vindt ze in de bijlage. Eén voor een nieuwe 

groepsleerkracht van groep 7 en één voor een intern begeleider groep 5 - 8.  

De ouders en de kinderen van groep 7b zijn gisteren op de hoogte gebracht, vandaag 

heeft groep 7b een filmpje gemaakt, welke toegevoegd wordt aan de advertentie. De 

krapte op de arbeidsmarkt is groot, ik wil u vragen, de advertentie te delen via social 

media, zodat wij in deze tijd toch een goede leerkracht en een intern begeleider voor 

uw kind kunnen vinden.  

 

Renate Vliet 

 

Kwink 

Afgelopen week zijn we gestart met 

thema samenwerken. Elke dag werken 

kinderen samen. Samenwerken is een 

ingewikkeld proces waarbij veel dingen 

tegelijk om aandacht vragen. Het vereist 

vaardigheden, zoals het maken van 
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duidelijke afspraken, rekening houden met de ander en voor jezelf opkomen. Kinderen 

die een samenwerking op een goede manier kunnen evalueren, leren steeds beter 

samenwerken. 

 

Nieuws 

- Leerzame excursies voor de groepen 5 t/m 8 op de Peerdegaerdt.  

- De wethouder met kinderen van groep 6b in gesprek over respect. 

Sinterklaas 
Op donderdag 5 december vieren we de verjaardag 

van de Sint. Deze dag eten we op school en draaien 

we een continurooster tot 14 uur. De groepen 5-8 

vieren het met surprises. De lootjes hiervoor worden 

getrokken op maandag 18 november. 

Voor 5 euro wordt er een cadeautje gegeven, wilt u 

vooraf met uw kind bespreken wat er op het lijstje 

gezet kan worden. De groepen 1-4 mogen hun schoen 

zetten op dinsdag 26 november. Meer informatie 

volgt in de volgende nieuwsbrief. 

Mad Science komt op school! 
Binnenkort is het dan zover. Op maandag 11 november komt één van 
de Mad Science professoren een spectaculaire Science show op De 
Bouwsteen voor de groepen 3, 5 en 7 geven. Na afloop van de show 
worden de inschrijfformulieren aan alle kinderen van groep 3 t/m 8 
meegegeven en kunnen zij zich opgeven voor de naschoolse cursus. 

De kinderen worden vanaf 13 januari zes weken lang iedere maandag 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties!  Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de 
professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.  
Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte 
wetenschappers! Ze produceren zelf aardschokken, bouwen een eigen 
thermometer, en krijgen een air-pump rocket mee naar huis! 
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 17 november en vol=vol. 
Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier. 
 

Gekleed zwemmen 
De komende zwemperiode, 7 t/m 28 november, is het thema Survival. De kinderen 

zwemmen met kleding.  Ze worden dan verwacht in de onderstaande kleding; 

- Shirt met lange mouwen 
- Lange broek 
- (Water) schoenen 
Voor oefeningen tijdens en de natte kleding na de les graag ook een plastic tas meebrengen! 
 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/9746-leerzame-en-soms-natte-excursies-bij-de-peerdegaerdt
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/9760-wethouder-met-kinderen-in-gesprek-over-respect
https://onderwijs.mad-science.nl/systeem4/
https://inschrijven.mad-science.nl/
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Belangrijke november 2019 

- maandagmiddag 11 november techniek workshops Dordt groepen 8 
- maandag 11 november Mad Science show voor groepen 3,5 en 7 
- maandag 18 november 13.00 uur Kleuterinstuif 
- dinsdag 19 november 10.30 uur een deel van groep 1/2 b naar Immanuel 

 
 

Informatie van anderen 
Hieronder vindt u…  

- een flyer van de korfbalvereniging ADO. 
 

 

 


