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Voor de voorjaarsvakantie hebben juf Rianne en haar 
echtgenoot Gilles een nieuw gezinslid kunnen 
verwelkomen: Laurens. 

Het gaat allemaal prima met moeder en kind. Vader, broer 
en zus zijn ook zo trots als maar denkbaar is.  
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Laurens: Juf Rianne heeft een zoon. 

Nieuwe collega’s: Oud en nieuw. 
We adverteren sinds de zomer intensief om onze 
vacatures te kunnen invullen. Juf Antonette Ossendrijver is 
een nieuwe collega.  Zij is voor de voorjaarsvakantie 
begonnen in groep 6.2 op woensdag. Daarnaast zorgt zij 
voor extra ondersteuning op maandag. 

Juf Patricia Stuiver is al bekend op school vanwege haar 
invalwerk in groep 4.1 voor de kerstvakantie. Zij komt 
vanaf volgende week weer terug in die groep vanwege de  
afwezigheid van juf Milly. 

Overigens gaat het gestaag beter met zowel juf Milly als juf 
Wendy. Door de structurele oplossingen die wij nu voor de 
groepen hebben, kunnen zij in alle rust en voorzichtig aan 
re-integreren met aangepaste werkzaamheden buiten de 
groepen. 

Vakantieplanning ‘19-’20: Iets meer lesvrij. 
De uren voor het vaststellen van de vakantieplanning voor 
het komende jaar zijn inmiddels formeel vastgesteld. Het 
gaat dan met name om de extra toe te wijzen lesvrije uren 
waarop de kinderen niet naar school hoeven. In het kader 
van het verlagen van de werkdruk van de leerkrachten 
heeft de MR (ouders en leerkrachten) besloten om het 
aantal lesuren meer in lijn te brengen met de normen die 
daar vanuit het ministerie voor staan. Dat leidt tot iets 
meer lesvrije momenten, waardoor collega’s zich bezig 
kunnen houden met administratieve taken, nascholing of 
voorbereiding van lessen en/of gesprekken. De MR buigt 
zich nog over de exacte invulling. 

Wijzigingen jaaragenda: Zie MaxClass. 
Mede door de interventies die we nemen om de werkdruk 
te verminderen, wijzigen in de jaaragenda sommige zaken. 
In MaxClass wordt u van de veranderingen in de agenda op 
de hoogte gesteld, via meldingen links in de marge. In elk 
geval is de sportdag verplaatst naar 22 mei. Ook zal er een 
alternatief komen voor de bedankmiddag, om onze 
waardering voor de inzet van de vrijwilligers te tonen. 

Overigens wordt de MaxClass binnenkort opnieuw 
vormgegeven. 

http://www.facebook.com/hildegaert


Het komende halfjaar zullen we besteden aan de 
ontwikkeling van het nieuwe schoolplan. Dat is een plan 
voor vier jaar, waarin we beschrijven welke ontwikkelingen 
we nastreven op de Hildegaert. Het schoolplan delen we 
op in vier actieplannen van een jaar. Zowel de MR als het 
bestuur monitoren de vorderingen.  

Input voor die plannen komt vanuit een aantal bronnen: 

-uit het laatste schoolactieplan van dit jaar; 

-uit de speerpunten van het bestuur in het strategisch 
beleidsplan; 

-uit het team en directie; 

-uit de opbrengsten van de tevredenheidsonderzoeken, 
die we volgende week starten. 

De school volgt de kwaliteitsaanpak Enigma, waarin 
diverse ‘kaarten’ een rol spelen. 

-Ambitiekaarten, deze beschrijven de trajecten die we 
inzetten om tot verbetering te komen; 

-Onderwijskaarten, deze beschrijven van de inhoud van 
ons onderwijs; 

-Kwaliteitskaarten, deze beschrijven processen die op 
school lopen en de gezamenlijke afspraken die leidend zijn 
in onze professionele afwegingen. 

De MR en het bestuur zullen uiteindelijk de plannen 
moeten goedkeuren. 
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Schoolontwikkeling: Schoolplan ‘19- ‘23 

Onze website is zo vormgegeven dat zij als schoolgids kan 
dienen. Wilt u toch liever een papieren overzicht hebben, 
kunnen we u verwijzen naar de website Scholen op de 
Kaart.  

Hier kunt u een ‘basic’ schoolgids downloaden, waarin 
bovendien vanuit het ministerie aanvullende informatie 
over de school te vinden is. 

Schoolgids: Website. 

Tevredenheidsonderzoeken: volgende week. 
Komende maandag 11 maart krijgt u van DUO 
Onderwijsonderzoek & Advies een mailtje met een 
uitnodiging voor deelname aan een Oudertevredenheids– 
onderzoek. De deelname is anoniem.  

We hopen van harte dat u massaal de lijst invult om de 
school van input te voorzien ons functioneren als school. 
Zo kunnen we zicht krijgen op onze sterke en zwakke 
kanten; onderdelen waar we goed in zijn en onze 
verbeterpunten en onze kansen en bedreigingen.  

Ook de kinderen worden in het Leerlingtevredenheids- 
onderzoek bevraagd over hun leven op school. Dat gebeurt 
op school, en uiteraard ook anoniem. 

In de het Leerkrachttevredenheidsonderzoek wordt 
volgende week ook de leerkrachten digitaal om input 
gevraagd. 

De inhoud van de vragenlijsten is in samenspraak met de 
MR tot stand gekomen. We rekenen op uw medewerking 

http://www.facebook.com/hildegaert
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5423/Hildegaertschool
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5423/Hildegaertschool


We hebben gisteren net de derde bespreking gehad. Het 
ging vooral over een chillplek in de school. Die komt er 
omdat als kinderen boos of verdrietig zijn, ze daar heen 
kunnen. Daar mag je 5 minuten zitten en dan word je 
rustiger. 

We hebben het over de schoolreis gehad, maar daar zijn 
we nog niet over uit. 

Dit was onze bespreking, groetjes van de leerlingenraad 

(Valerie en Abel) 

Zoals we u op 6 maart berichtten, hebben enkele 
onderwijsvakbonden voor 15 maart 2019 stakingen 
afgekondigd in alle sectoren van het onderwijs.  

Op de Hildegaert staken niet alle leerkrachten. Zowel de 
stakende als de niet-stakende collega’s delen echter allen 
hun zorg over de mogelijke invloed van werkdruk en het 
leerkrachttekort op de kwaliteit van ons onderwijs aan uw 
kinderen. 

We vragen de ouders van kinderen die in de klassen van de 
stakende collega's zitten, die kinderen thuis te houden. 
Deze aanpak is in lijn met de drie andere scholen van ons 
bestuur.  

Voor de kinderen uit de volgende groepen is op 15 maart 
geen leerkracht aanwezig: 

Groep 1.2.2 Groep 4.1 Groep 8.1 

Groep 1.2.3 Groep 4.2 Groep 8.2 

Groep 1.2.4 Groep 5.1 

  Groep 5.2 

 We hopen van harte op uw begrip.  
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Staking 15 maart: Gevolgen Hildegaert. 

Op donderdag ging ik met de Nautilus naar Rijkswaterstaat 
met het OV. Eerst gingen we verzamelen, daarna gingen 
we naar de tramhalte dicht bij onze school. daar 
gebruikten we onze scholen dagpas voor. We stapten uit 
bij de halte Eendrachtsplein. Daar gingen met de metro 
naar Coolhaven, met de metro ben je heel erg snel op je 
bestemming, dus dat vind ik heel erg fijn. Daarna gingen 
we met de waterbus naar de Erasmusbrug, vanaf daar 
gingen we lopen langs een weg met heel erg veel vlaggen 
van verschillende landen. Toen zag ik het Rijkswaterstaat 
gebouw in de verte, het was erg mooi. Toen we 
binnenkwamen werden we welkom geheten en gingen we 
met de lift naar verdieping 14. Het was een heel mooi 
uitzicht over Rotterdam.  

We gingen daar lunchen aan een grote tafel en daarna 
moesten we onze presentatie geven aan de werknemers. 
Ik vond dat ze volwassen antwoorden gaven en goede tips 
gaven.  

Daarna gingen we terug met de metro naar onze school, 
de ervaring van deze reis vond ik fantastisch en ik hoop dat 
we nog veel meer avonturen beleven als leerlingen van de 
Hildegaertschool. (Lieke) 

Van de leerlingenraad: Bespreking van 7 mrt. 

Van de Nautilus: Rijkskwaterstaat. 

http://www.facebook.com/hildegaert


12 mrt.  Creamiddag 2 

15 mrt  Staking, groepen zonder leerkracht geen les 

22 mrt.  Lesvrije dag 

5 apr.  Inloop groep 3 t/m 8 

5 apr.  Nieuwsbrief 9 

9 apr.  MR-vergadering 

17 apr.  Bestuursvoetbaltoernooi groepen 5 en 6 

18 apr.  Paasontbijt 

19 apr.– 5 mei Meivakantie 

7 mei  Creamiddag 

10 mei  Nieuwsbrief 10 

 

Koelkastlijstje 
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