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De moeilijke puzzel om de juiste leerkrachten weer op de 
juiste plek te krijgen, onze extra ondersteuning in de klas 
te organiseren en mensen vrij te maken voor co-teaching 
is dit jaar op de valreep toch weer een lastige… 

Van juf Milly hadden we al in een vroeg stadium begrepen 
dat zij naar Amsterdam zou verhuizen. Ze maakt het 
schooljaar hier af, maar gaat na de zomer in Amsterdam 
op zoek naar een nieuwe baan. Vorige week gaf juf 
Amanda te kennen dat zij in haar woonplaats vlakbij haar 
nieuwe huis een baan op een school kreeg aangeboden. 
Van dat aanbod heeft zij gebruik gemaakt. Zij zal volgend 
schooljaar dan ook niet terugkomen. Tot slot meldde juf 
Monique deze week dat haar echtgenoot een mooi 
uitdaging in het buitenland kon aangaan, waardoor zij naar 
Oman verhuist.  

Dit alles, naast enkele andere ontwikkelingen, betekent 
dat we nog een paar dagen nodig hebben om het 
definitieve plaatje te maken. Wel is al duidelijk dat Juf  
Wendy en juf Fiona groep 3.1 en meester Wilco groep 3.2 
zullen doen. De oudste kleuters hebben gisteren al met 
hun nieuwe leerkrachten kennis gemaakt.  

Groepstoewijzing: Is nog in de maak. 

Vorige week woensdag kwamen twee erg lange clowns 
nog een laatste oproep doen voor de eindejaarsbarbecue. 
Er zijn inmiddels al dik over de 600 kaartjes verkocht en 
het weer is fantastisch! 

Kinderen krijgen sportclinics aangeboden, kunnen lekker 
ravotten en we krijgen een lekker hapje van de barbecue 
en een mooi optreden.  De AC, die al tijden bezig is met de 
voorbereiding, verdient een groot compliment! 

Eindejaarsfeest: Een hoogtepunt! 

Schoolplan 2019-2023: Bijna af. 
In samenwerking met de MR heeft het team van de 
Hildegaert deze maand de laatste hand gelegd aan het 
nieuwe schoolplan. In dat schoolplan beschrijven we onze 
sterke en zwakke punten, verwerken de input van de 
tevredenheidsonderzoeken van de ouders, leerlingen en 
leerkrachten en leggen we de basis voor het jaarplan voor 
het komende schooljaar waarin we verandertrajecten gaan 
uitvoeren. 

Voor het schoolplan is nu nog vaststelling door het bestuur 
nodig en vervolgens maken we een plan van aanpak voor 
het jaarplan 2019-2020. Over de veranderonderwerpen, 
die de komende jaren op de rol komen, informeren we u 
later. Het schoolplan maken we na vaststelling 
beschikbaar, zodat u dit in zijn geheel kunt lezen. 



Leerlingenaantal: Goede prognoses. 
Eerder riepen we u op om in de buurt reclame te maken 
voor ons mooie schooltje. We voorzagen een kleine daling 
in het leerlingenaantal, waardoor met name de 
ondersteuningsstructuur (extra leerkrachten in en buiten 
de klas om kinderen te ondersteunen) onder druk stond. 

We kunnen u melden dat het leerlingenaantal 
waarschijnlijk gelijk blijft aan dat van vorig schooljaar. Dat 
is goed nieuws en daar zijn we erg blij mee!  

Nu alleen nog even het lerarentekort oplossen…. 

Nieuwsbrief  
Datum 05-07-2019 

Nummer juli 12 

 

HILDEGAERT 

Debussylaan 11 

3055 TE Rotterdam 

010-4180049 

 

In de vorige nieuwsbrief las u over de start van een 
onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen. In 
schooljaar 2019-2020 gaan we een werkgroepje van 2 
leerkrachten en 2 ouders inrichten, dat zich twee 
schooljaren (samen met een vaste onderzoeker) richt op 
wat werkt in de samenwerking rond pesten en hoe een 
aanpak eruit moet zien. Het werkgroepje komt eens in de 
4 à 6 weken bij elkaar, afhankelijk van de hoeveelheid 
werk. Uitgangspunt is dat zowel de leerkrachten als de 
ouders mede-onderzoekers zijn in dit deel van het project.  

In dit schooljaar gaan de deelnemers aan de werkgroep 
andere leerkrachten en ouders bevragen over hun 
ervaringen met pesten. Van te voren worden de 
leerkrachten en ouders getraind in de interviewtechniek 
storytelling. De verhalen die de werkgroep verzamelt 
d.m.v. storytelling geven veel inzicht in wat werkt en wat 
niet.  

Voor deze werkgroep zoeken we twee ouders. U kunt zich 
opgeven via info@hildegaert.nl. Uit de aanmeldingen 
maken we dan een selectie. 

Pestonderzoek: Twee ouders gevraagd. 

MaxClass: Wordt SchoolWapps. 
In maart meldden we u de op handen zijnde verandering 
bij MaxClass, ons platform om met jullie te communiceren. 
MaxClass houdt op te bestaan. We hebben een goed 
alternatief gevonden in SchoolWapps, met grofweg 
dezelfde mogelijkheden. Een groot pluspunt is de app-
versie, die er mooi strak en overzichtelijk uitziet en de 
mogelijkheid biedt om absenties te melden en 
spreekavonden in te delen.  

We moeten voor het gebruik van documentenmappen 
voor nieuwsbrieven, huiswerken en leerlinglijsten nog 
wachten op de doorontwikkeling  van de app. Deze 
documenten krijgen vooralsnog een plaats op ‘de tijdlijn’ 
van Schoolwapps. 

Ook nu is het weer nodig dat ouders zichzelf aanmelden. 
Hiervoor ontvangt u spoedig een formulier via uw kind. 
Nadat u uw account hebt geactiveerd, kunt u in uw Play 
Store/App Store de app ‘Schoolwapps2.0’ gratis 
downloaden (Let erop dat het de 2.0 versie betreft). 

http://www.facebook.com/hildegaert
mailto:info@hildegaert.nl?subject=Geinterseerd%20in%20deelname%20pestonderzoek%20Hanzehogeschool.


8 juli  Afscheidsmusical groep 8.2 

9 juli  Afscheidsmusical groep 8.1 

10 en 11 juli Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 6 

16 juli  Juffendag kleuters 

17 juli  Laatste schooldag groep 8 

19 juli  Laatste schooldag  groep 1 t/m 7, middag vanaf 12:00u. vrij 

2 sept.  Eerste schooldag nieuwe jaar 

Koelkastlijstje 
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