
 

EXTRA NIEUWSBRIEF JUNI 2020 
 
KALENDER  
19 juni Studiemiddag team: doelen 2020-2021, leerlingenzorg, cultuuronderwijs  
24 juni Het team neemt afscheid van juf Aemile  
30 juni Juffendag groep 1, 1/2 en 2 Groep 1, 1/2, 2 
3 juli Juf Esmee TROUWT!!!  
6 t/m 8 juli Kamp groep 8, maar dan alternatief... Groep 8 
8 juli Rapporten mee  
10 juli Afscheid juf Jannie en meester Theo  
13 juli Musical reservedatum bij slecht weer Groep 8 
14 juli Musical en afscheid groep 8 Groep 8 
 Juffendag groep 3 Groep 3 
16 juli 15.20u: Zomervakantie begint!  
17 juli -  
28 aug 

Zomervakantie  

31 aug 1e schooldag!  
 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Groep 4 bij muzikale ondertekening MuziekAkkoord 
● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding! 
● Belangrijke informatie over leerlingondersteuning: Cito & begrijpend lezen 
● Groepenverdeling komend schooljaar… een tipje van de sluier 
● Continurooster of niet? bericht vanuit de mr 
●  
 
VRIJDAG 17 JULI GEWOON VRIJ! 
Aangezien er dit schooljaar geen calamiteiten zijn voorgevallen waardoor lesuitval is veroorzaakt - de hele 
corona-crisis telt niet mee - hebben we als directie onze leerlingen gewoon op vrijdag 17 juli al vrij kunnen 
geven. Dit in tegenstelling tot wat de vorige nieuwsbrief suggereerde. 
 
2 WEKEN WEER COMPLEET; HAAL- & BRENG-AFSPRAKEN VERDUIDELIJKT 
We komen nu al bijna 2 weken weer met hele klassen naar school. Alle kinderen, ouders en leerkrachten 
zijn, voor zover ons bekend, gezond, dus dat is positief!  
Eén kleine verduidelijking willen wij geven: de ouders van kleuters mogen zowel bij het brengen als het 
halen van hun kind het plein op. Voor ouders van kinderen uit hogere groepen geldt dat zij alleen bij het 
halen het plein op mogen. Als dat voor de onderlinge afstand beter is, wilt u dat dan doen? 
Graag wel aandacht voor het volgende: Let u er op dat u zoveel mogelijk de onderlinge afstand tot andere 
ouders aanhoudt?! En wilt u bij het afzetten van uw kind vlot weer vertrekken en pas vlak voor het einde 
van de lestijd komen? 
Verschillende ouders hebben een bericht aan school afgegeven dat het op sommige plekken op het plein te 
druk was. Laten we elkaar het goede voorbeeld blijven geven! Alvast bedankt!  
 
 
 

 

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2661-musical-en-afscheid-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12919-groep-4-bij-muzikale-ondertekening-muziekakkoord
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12765-de-gmr-van-csg-de-waard-zoekt-een-nieuw-lid-voor-de-oudergeleding
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12927-belangrijke-informatie-over-leerlingondersteuning-cito-begrijpend-lezen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12917-continurooster-of-niet-bericht-vanuit-de-mr


 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER LEERLINGONDERSTEUNING 
 
Waarom nemen we toch cito-toetsen af? 
Na een periode van thuisonderwijs is het voor ons als leerkrachten belangrijk om zicht op de ontwikkeling 
van de leerlingen te krijgen. We doen dit o.a. aan de hand van observaties en methodetoetsen. Samen met 
de andere scholen binnen Csg De Waard hebben we besloten om dit ook te doen middels de Cito toetsen. 
Deze Cito toetsen geven ons een goed inzicht in welke kennis uw zoon of dochter heeft opgedaan en waar 
eventueel nog kennishiaten zitten. Hiermee kunnen we ons onderwijsaanbod in de laatste schoolweken en 
bij de start van volgend schooljaar goed afstemmen op uw kind en de klas. Voor ons is dus de ‘score’ van 
de toets van minder belang, de informatie uit de analyse des te meer! 
De komende weken nemen wij de toetsen DMT/AVI, Rekenen, Spelling (Taal voor kleuters) en Begrijpend 
Lezen af. 
 
Cito begrijpend lezen voor dyslectische leerlingen 
Het doel van de toets Begrijpend Lezen is vaststellen hoe goed kinderen geschreven teksten kunnen 
begrijpen. In het verleden is deze toets op De Bron aan bepaalde leerlingen voorgelezen. Als de teksten 
worden voorgelezen, meet de toets niet meer zuiver begrijpend lezen, maar iets wat het midden houdt 
tussen begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Volgens de richtlijnen van Cito zullen we de toets 
Begrijpend Lezen in principe niet meer voorlezen aan bijvoorbeeld dyslectische leerlingen. 
 
Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van (dyslectische) leerlingen is uiteraard wel compensatie of 
dispensatie mogelijk in de vorm van o.a. extra tijd, uitvergroting, vooraf lezen van teksten, afname in 
meerdere delen. De leerkracht bekijkt in overleg met de intern begeleider wat het beste bij het kind past. 
Deze afname geeft ons zo een goed beeld van de vaardigheden van kinderen. Vanaf volgend schooljaar 
zijn we dan ook beter in staat om bijvoorbeeld te toetsen ‘op maat’. 
 
GROEPENVERDELING KOMEND SCHOOLJAAR… EEN TIPJE VAN DE SLUIER 
Helaas kunnen en mogen we de groepenverdeling van komend schooljaar op dit moment nog niet bekend 
maken. Binnenkort krijgen we groen licht vanuit CSG De Waard; we zullen u dan zo snel mogelijk 
informeren. Wel willen we alvast laten weten dat we met 2 gemengde kleutergroepen 1/2 en met 2 groepen 
3 zullen gaan werken. De ouders van onze jongste leerlingen ontvangen hier een mail over, zodat zij 
bijzonderheden wat betreft onderwijsbehoeften of vriendjes/vriendinnetjes aan ons door kunnen geven. We 
proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de indeling van de groepen. 
 
MR-VERKIEZINGEN 
Enige tijd geleden hebben we een oproep gedaan onder alle ouders/verzorgers m.b.t. twee vacatures die 
zijn ontstaan binnen de oudergeleding van de MR. De termijn van Yvonne Vos zit er op en die van Petra 
van Prooijen ook, maar zij is herkiesbaar.  
Op onze oproep zijn twee enthousiaste reacties gekomen! Om die reden wordt er een verkiezing gehouden 
en u per gezin één keer gestemd worden op twee nieuwe MR-leden. Hieronder stellen de drie ouders zich 
aan u voor.  
 
Omdat er twee vacatures zijn, mag er via dit formulier op twee personen gestemd worden. In de het 
stemformulier staan alleen voornamen i.v.m. de privacy. De verkiezing sluit op 28 juni 2020. 
 
Richard Meiling 
Mijn naam is Richard Meiling 38 jaar en vader van Boaz (Groep 4A). 
Ik ben werkzaam als zelfstandige in de ICT en kan me daarnaast graag vermaken met koken en hardlopen. 
Dit laatste doe ik ook met veel plezier voor Roparun-team de Kippenrenners.  
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De afgelopen periode hebben ouders (noodgedwongen) een 
grotere betrokkenheid gehad bij het onderwijs van hun 
kinderen. In deze periode is weer gebleken met welke 
uitdagingen het onderwijs te maken heeft en hoe dit weerslag 
heeft op ouders en leerlingen. En deze uitdagingen worden 
vooralsnog niet minder. Om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden, zal er een teamprestatie moeten worden neergezet. 
Hier is ook een belangrijke rol voor ouders weggelegd.  
 
Graag wil ik mijn bijdrage leveren om een goede balans in de 
verwachtingen van ouders, leerlingen en van CSG de Bron te 
bewaren. 

Petra van Prooijen 
Mijn naam is Petra van Prooijen, moeder van Willemijn (groep 6), Niels 
& Bram (groep 3). Met veel plezier heb ik me in de afgelopen 3 jaar 
ingezet voor de MR.  
 
Ik heb ervaren dat je actief bijdraagt in de besluitvorming van een groot 
aantal zaken die in en rondom de school spelen; van het formatieplan 
en het schooljaarplan tot aan de KinderMR en het verzuimbeleid. 
 
Ik stel me graag verkiesbaar voor een tweede termijn. Daarmee wil ik 
zorgen voor continuïteit in de MR en verder bouwen aan de plezierige 
samenwerking die is ontstaan. Met mijn achtergrond en 
(beleids)ervaring blijf ik graag een positieve bijdrage leveren aan de 
MR! 

Menno Lodder 
Ik ben Menno Lodder, 37 jaar en vader van Sven (groep 3) en Jesse (begint in september in groep 1). Het 
is als ouder erg fijn om betrokken te zijn bij de school van je kind. Helaas zijn de vaders bij veel activiteiten 
op school nog in de minderheid. 

In het dagelijks leven ben ik teamleider en software 
architect. Van mij wordt verwacht dat ik het beste uit 
mijn team haal en waar nodig de beslissingen neem. Ik 
geef gevraagd en ongevraagd advies, ben niet bang 
om tegen de stroom in te gaan als dat nodig is. 

Ik ben al lange tijd geïnteresseerd in het onderwijs en 
volg de actualiteit op de voet. Mijn vrouw is lerares in 
het basisonderwijs. De werkdruk in het basisonderwijs 
is hoog en de klassen zijn groot. Het is belangrijk dat 
onderwijzers voldoende tijd en vrijheid hebben om hun 
vak uit te oefenen en op basis van hun expertise lessen 
in te vullen op de manier die het beste werkt voor de 
klas. 

Vanuit de medezeggenschapsraad wil ik op zoek gaan om de school nog beter te maken. Daarbij help ik de 
leerkrachten zich in de kinderen en ouders te verplaatsen. Uiteindelijk is het belangrijkste doel dat de Bron 
een veilige plek is waar de kinderen tot bloei kunnen komen.  
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CONTINUROOSTER OF NIET? BERICHT VANUIT DE MR 
Met enige regelmaat bereikt ons de vraag of onze school met een continurooster kan gaan werken. In de 
afgelopen (crisis)periode hebben we hier gedurende een aantal weken ervaring mee opgedaan op de 
maandagen, dinsdagen en donderdagen. Dat was aanleiding voor de MR om het onderwerp op de agenda 
te zetten en met elkaar te verkennen wat de opgedane ervaringen zijn, hoe we erin staan en wat de 
mogelijkheden zijn. 
In het nieuwe schooljaar zullen we als MR, samen met de schoolleiding, meerdere opties uitwerken. Per 
oplossingsrichting geven wij als docenten en oudergeleding van de medezeggenschapsraad aan wat ons 
standpunt is. Vervolgens zullen we een aantal haalbare mogelijkheden met u bespreken/aan u voorleggen. 
Dit onderwerp gaat dus worden opgepakt. 
 
GMR VAN 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.  
 
Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over 
individuele personeelsleden of over belangenbehartiging. 
Wegens het aflopen van de zittingstermijn van Ton de Koning is er een vacature ontstaan bij de 
oudergeleding van de GMR.  
 
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 Jovanka de Jong, 
secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat (Jantine Zilverschoon, tel 0186-621461 of 
per mail). Aanmelden kan tot en met vrijdag 3 juli 2020 bij Jantine Zilverschoon, via 
j.zilverschoon@csgdewaard.nl.  
U kunt ook bij meester Marco terecht voor meer informatie. Het is erg belangrijk dat er op 
schooloverstijgend niveau goed wordt meegedacht! 
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