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Staking 6 november  

De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het primair 
en voortgezet onderwijs op tot een staking op woensdag 6 
november. 
Op de Hildegaert blijkt het, na een inventarisatie van de stakende 
leerkrachten en overleg met de MR, niet mogelijk om de school 
open te houden. Wij zullen dan ook de schooldeuren moeten 
sluiten voor alle groepen. We realiseren ons goed dat dit tot 
praktische problemen kan leiden, hetgeen wij betreuren.    
 

 

Van de MR: Een ouderarena   

Leren en ontwikkelen (nog) meer op maat? Denk en praat mee 
over gepersonaliseerd leren! Wij zijn op zoek naar 10 
deelnemende ouders die aan willen schuiven bij onze eerste 
‘ouderarena’ op woensdag 22 januari 2020 van 19.30-21.00 uur. 
Dit wordt georganiseerd en gefaciliteerd vanuit de MR.  
Stem van de Ouder: ouderarena  
Wij werken al jaren middels de Stichting LeerKRACHT-aanpak, om 
met elkaar ons onderwijs vorm te geven en te verbeteren. Daarbij 
is de Stem van de Leerling een van de instrumenten. Dit geven wij 
structureel vorm via de Leerlingenraad. Naast de collega’s en de 
leerlingen, vinden wij het ook belangrijk om de Stem van de 
Ouder te horen. Behalve de input hiervoor vanuit de AC en MR, 
willen wij dat nu ook graag doen met een ouderarena. Waarbij wij 
door middel van een interactieve werkvorm met elkaar van 
gedachten wisselen over het onderwijs op de Hildegaert.  
Oog voor jou  
Dit initiatief geeft tevens een concrete invulling aan onze nieuwe 
slogan ‘Oog voor jou…” Wij hebben ook oog & oor voor de 
mening van ouders.  
Thema ouderarena  
Dus op woensdag 22 januari gaan we met 10 enthousiaste ouders 
in gesprek over het onderwerp: Gepersonaliseerd leren; Hoe 
wordt ieder kind door ons ‘gezien’ en welke rol heb je daar als 
ouder bij? Heeft u interesse, verzoeken wij dit te melden bij: 
raymond.jansen@hildegaert.nl. Vragen? Aarzel niet om contact 
op te nemen met Raymond of een van de ouders van de MR: 
Helen Siebelhoff (helensiebelhoff@gmail.com). 
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Vertrek eens zonder thema  

Op de lesvrije dag heeft de onderbouw inspiratie opgedaan, door 
onder leiding van mw. Menu van de Universiteit van Leuven te 
snuffelen aan het werken zonder thema’s. Daarbij wordt gewerkt 
aan het verder verrijken van de leeromgeving van kleuters door 
het creëren van een basis die aantrekkelijk en overzichtelijk is en 
van waaruit kleuters zelfstandig aan de slag kunnen. Hiermee 
krijgt de leerkracht de handen vrij om mee te spelen en te 
observeren. De betrokkenheid van de kleuters staat hierbij 
voorop, dan gaat de ontwikkeling eigenlijk als vanzelf. 
 

 

Van de MR: De laatste vergadering  

De MR heeft op 2 oktober haar eerste vergadering van het 
schooljaar gehouden.  
De Stichting PCOHS wil graag weten hoe de MR-en binnen de vier 
scholen functioneren. Een externe deskundige heeft daarom in 
het eerste uur van de vergadering met onze MR gesproken. Hij 
gaat ook in gesprek met het bestuur, de directeuren en de GMR. 
Raymond Jansen en Helen Siebelhoff gaan, zoals u net heeft 
kunnen lezen, een ouderarena organiseren. 
We hebben ook gesproken over veiligheid op school. Directie gaat 
in overleg met de BSO over de uitwerking van het beleid. De MR is 
tevreden met dit afgesproken beleid. 
De zittingstermijn van Jurgen Delfos loopt af. Hij stelt zijn plaats 
beschikbaar. Er is dus plek voor een nieuwe ouder in de MR. We 
laten u zo snel mogelijk weten hoe de procedure voor 
verkiezingen loopt. 
 

 

Van de AC: Even voorstellen  

Ook dit jaar staan we als AC weer klaar om de school, leerlingen 
en ouders te helpen bij activiteiten. We regelen onder andere 
inkoop, kratten vullen met versnaperingen voor creamiddagen, 
organiseren avond-4-daagse tot en met het eindfeest en nog VEEL 
meer. We zijn er klaar voor! De namen van links naar rechts: 
 
 1.Evelien Klokman             7.Catelijn de Jong 
2.Katja de Bruyn                8.Mirna Balaban 
3.Annemieke van Duijn    9.Marie Claire Moerkerk 
4.Meriane Natadarma      10.Sietske Pijzel- Schipper 
5.Corine de Jager               11.Ingeborg de Haas 
6.Marieke Andreoli           (12.Sophie Bikker) 
 

 

Van de leerlingenraad: Een verslag  

In de leerlingenraad hebben dit jaar de volgende kinderen plaats 
genomen: Michelle, Floris, Abel, Gijs, Max, Tijn, Kay Ti, Megan, 
Emily en Isabelle  
Gisteren was de eerste vergadering en de volgende onderwerpen 
kwamen ter sprake: 
-Gruitdag is onder de loep genomen en de leerlingenraad wil 
graag dat er een dag bijkomt.  
De leerlingenraad wil graag de maandag en de woensdag als 
gruitdagen en zal dit promoten door posters te maken.  
-De schonere toiletten behouden, daar gaat de subcommissie 
over nadenken.  
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-Enkele onderwerpen waar we verder over gesproken hebben 
zijn: over alles schoon houden, toestellen buiten en onderhouden, 
pestregels verscherpen. 
-Leuk vonden we de verkeerslessen buiten, waardoor we het 
beter onthouden, de chillhoek.  
Het terugkoppelen naar de klassen gebeurt dus door de 
leerlingenraadleden zelf. Zij lopen ook even naar de parallelklas. 

  

Voorlichting Voortgezet Onderwijs  

De ouders van groep 7 en 8 worden voorgelicht over de 
verschillende typen voortgezet onderwijs in het algemeen en 
specifieke scholen voor VO in Rotterdam in het bijzonder. Met 
deze informatie en het bezoeken van open dagen kan een goede, 
onderbouwde keuze gemaakt worden voor  de school die na het 
Eindadvies het beste bij het kind past. 
Logischerwijs was er nog wat verwarring over de datum, maar het 
is echt op 7 november. 
  

Herfstfeest  

De kleuters trekken er op 12 november op uit om in school en de 
wijk het Herfstfeest te vieren. Na de wandeling, waar we 
misschien nog wat kabouters tegen komen, is er een heerlijke 
pannenkoek. ’s Middags voeren de juffen een toneelstuk op. We 
hopen op lekker weer, veel enthousiaste hulpouders en lekker 
dikke en smakelijke pannenkoeken! 
  

Voortgangsgesprekken groep 8  

De groepsleerkrachten van groep 8 houden op 26 en 27 
november tussentijdse voortgangsgesprekken. Het is belangrijk 
om tussen nu en de adviesgesprekken met elkaar de voortgang 
van de kinderen te bespreken. U wordt hiervoor via Schoolwapps 
uitgenodigd. 
  

  

Schoolgids  

De schoolgids van de Hildegaert staat op de website Scholen op 
de Kaart. U vindt daarin achtergrondinformatie en zowel 
praktische als wettelijk vereiste informatie.  
We gebruiken de mogelijkheid van deze website om een digitale 
schoolgids te publiceren als alternatief voor de papieren versie. 
Deze website bevat overigens veel meer andere informatie en 
data.  
  

IJzer smeed je als het koud is  

In het kader van ons wijkproject ‘IJzer smeed je als het koud is, is 
het verminderen van gedragsproblemen en het versterken van 
welbevinden een grote toegevoegde waarde voor de school.  
Het project, gefinancierd door PPO Rotterdam organiseerde 
afgelopen dinsdag een bijeenkomst.  
Het thema was ‘Van moeilijk naar verstaanbaar gedrag’. Leontine 
Rijsdijk en Barbara Kooiman vertelden over wat er gebeurt bij 
stress. Kinderen schieten dan automatisch fases terug in hun 
sociaal emotionele ontwikkeling. Ze lijken dan opeens 
vaardigheden niet meer te beheersen, die ze eerder wel hadden. 
Dit vraagt van de leerkracht alertheid en vervolgens ook een 
andere manier van begeleiden. De bijeenkomst gaf ons 

handvatten om hiermee adequaat om te gaan.  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5423/Hildegaertschool?school=5423&presentatie=1&sortering=2
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5423/Hildegaertschool?school=5423&presentatie=1&sortering=2
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KOELKASTLIJSTJE 
7 nov. 
12 nov. 
14 nov. 
26 en 27 nov. 
5 dec. 
6 dec. 
6 dec. 
19 dec. 
20 dec. t/m 6 
jan. 
10 jan. 

Voorlichting groep 7 en 8 Voortgezet Onderwijs 
Herfstfeest kleuters 
Inloop groep 3 t/m 8 
Voortgangsgesprekken groep 8 
Sinterklaasfeest 
Lesvrije dag 
Nieuwsbrief december 
Kerstviering in de groep 
Kerstvakantie 
 
Nieuwsbrief januari 
 

 
 


