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De afgelopen week zijn de resultaten van de ouder-, 
leerling– en medewerkertevredenheidsonderzoeken 
bekend gemaakt aan de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is te kort dag om hier al diep op in te kunnen gaan. 
Zowel directie als leerkrachten en MR moeten de 
resultaten nog doornemen om acties voor het komende 
schoolplan te bepalen. We kunnen al wel zeggen dat het 
een mooi ‘rapport’ is, met een goede basis voor de 
komende vier jaar. 

De volgende stap is dat de directie, team en de MR de 
rapportages kritisch onder de loep nemen en via de goede 
interpretatie van de data tot de correcte vervolgacties 
komen. We starten met een sterkte-zwakteanalyse en 
bepalen vervolgens de urgentie van de 
veranderonderwerpen. Wordt vervolgd dus! 

Oudertevredenheid: een mooie 8,1! 

De leerlingenraad zit niet stil…. De lopende zaken 
betreffen onder andere de schoolreis en het toiletgedrag, 
maar er is door Abel een eigen website gemaakt en online 
gezet. 

Als u wilt bij blijven, het webadres is: 

leerlingenraadhildegaertschool.doodlekit.com 

Leerlingenraad: Website in de lucht. 

leerlingenraadhildegaertschool.doodlekit.com


Opbrengsten: Analyses. 
Recent hebben de vier scholen van ons bestuur met elkaar 
en met de directeur-bestuurder de resultaten van de 
scholen besproken. Dit doen we halfjaarlijks. 

In een dergelijk gesprek gaan we met de collega-scholen in 
gesprek over de ambities die gesteld zijn en de resultaten 
die gehaald worden. Het duidt onze aandachtsgebieden en 
geeft een goede ‘second opinion’ op de data. 

We werken met een omrekentabel, die een goede 
vergelijking tussen alle (verschillende) Citoscores en 
toetsen mogelijk maakt in een standaard getal, de ViX. Wij 
bieden een Cito II niveau als basisarrangement aan. Zie het 
Relatieschema onderwijsaanbod Hildegaert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn, met onze hoge ambities in het oog  (tussen de 50 
en 80, waar gemiddeld tussen 35 en 65 geldt), met name 
tevreden over de resultaten die we boeken bij de 
onderkant van ons ambitieniveau. Waar het gaat om de 
bovengrens, zien we nog winst. We dienen hiertoe ons 
basisarrangement uit te breiden. 
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Hebben jullie al een kaartje voor de schoolBBQ? De eerste 
aanmeldingen zijn al binnen! 
De AC heeft er super veel zin in.  
Tot 5 juli, bij de schoolBBQ van de Hildegaert! 
 
Meld je snel aan via onderstaande link:  

https://hcrotterdam.club/product/hildegaertschool-bbq/ 

Schoolfeest 5 juli: Voorbereidingen in gang! 

http://www.facebook.com/hildegaert
https://hcrotterdam.club/product/hildegaertschool-bbq/


Van de AC: Hildegaertkledinglijn te koop. 

Onderzoek: LeerKRACHT werkt. 
De Hildegaertschool werkt met de methodiek van stichting 
LeerKRACHT. Onderzoek van de Universiteit Utrecht en 
onderzoeksbureau Oberon op meer dan 100 leerKRACHT-
scholen laat zien dat op leerKRACHT-scholen binnen één 
jaar een lerende cultuur ontstaat. De onderzoekers kennen 
geen programma dat zo’n compleet en snel resultaat 
oplevert. 
De onderzoekers zien leerKRACHT significant effect 
hebben op alle belangrijke elementen van zo’n lerende 
cultuur, zoals bijvoorbeeld het gebruik van data voor het 
verbeteren van de lespraktijk, het samenwerken door 
leraren aan deze lespraktijk en de lerende houding van 
leraren. 

De onderzoekers constateren dat leraren aan de slag gaan 
met de instrumenten en merken dat ze er beter van 
worden. Dat het enthousiasme voor leerKRACHT omhoog 
gaat wanneer zo de kwaliteit van onderwijs verbetert en 
de cultuur verandert als het hele team in beweging komt. 
Wij zetten de school ‘aan’ met onze aanpak, mensen en 
passie, maar het is de school zélf die er een succes van 
maakt. 

Evenementen op komst: Lees de mail! 
Komende maand staat traditiegetrouw weer bol van de 
evenementen. We hebben u al gemaild over de schoolreis, 
avondvierdaagse en de sportdag. 

Houd de agenda en de email scherp in de gaten! 
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Op 4 mei waren ouders en kinderen van de Hildegaert 
vertegenwoordigd bij de herdenking van de 
oorlogsslachtoffers in en na de Tweede Wereldoorlog. 

Het is elk jaar weer indrukwekkend om de betrokkenheid 
bij deze generatie kinderen te zien.  

Tijdens de ceremonie hebben onze Hildegaertkinderen een 
krans gelegd. 

4 mei: Herdenking bij de Irenebrug. 

Het is natuurlijk hartstikke leuk om aan iedereen te laten 
zien dat je bij de Hildegaert school hoort! Vanaf deze week 
is het weer mogelijk de Hildegaert-kleding te passen en te 
bestellen. Leuk voor o.a. gymles, sportdag en avond 4-
daagse!  

De pasmodellen hangen op een rekje in de hal (begane 
grond, onder de trap). Er zijn T-shirts, hoody-vesten, 
regenjassen en rugzakjes. Bestellen kan via https://
www.teamspullen.nl/scholen-hildegaert 

http://www.facebook.com/hildegaert
https://www.teamspullen.nl/scholen-hildegaert
https://www.teamspullen.nl/scholen-hildegaert


Alle kinderen, van de kleuters tot en met de kinderen van 
groep 8, hebben weer creatieve activiteiten kunnen 
ontplooien in een andere groep, met andere kinderen en 
een andere juf of meester… 

Er was keuze uit  bijvoorbeeld werken met gips, toneel, 
sport, glas of ijzerdraad. Op alle vlakken spannend, leuk en 
leerzaam dus. 

Creamiddag 3: Voor elk wat te doen. 

13 mei  Schoolfotograaf 

14 mei  Schoolreis 

20 t/m 23 mei Avondvierdaagse 

22 mei  Sportdag 

27 mei  Verkeersweek 3 

29 t/m 31 mei Hemelvaartvakantie  

7 juni  Nieuwsbrief 11 

10 juni  Vrije Pinksterdag 

20 juni  Informatieochtend nieuwe ouders 

4 juli  Afscheid  kleuters die naar groep 3 gaan, jongste kleuters vrij 

5 juli  Eindejaar schoolBBQ 

Koelkastlijstje 
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