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Rapporten  

Op 9 juli krijgen de leerlingen van groep 1 en 3 t/m 7 hun 
rapporten mee. Deze rapporten verschillen iets van de vorige. Er 
is door de lange schoolsluiting in het voorjaar een andere situatie 
ontstaan dan normaal. Er zijn toen geen toetsen afgenomen. We 
wilden desondanks de ontwikkeling van uw kind in de afgelopen 
tijd inzichtelijk maken. De recente toetsen waarop we onze 
beoordelingen baseren, gaven ons met name handreikingen voor 
het bepalen van de inhoud van het leerstofaanbod in de 
komende tijd en volgend schooljaar. Dat geldt dan zowel 
individueel als voor het aanbod aan de gehele klas. 
We hebben deze periode gekozen voor een letterrapport. Er 
ontbreken vakgebieden en in de middenbouw zijn iets andere 
accenten gelegd dan in de bovenbouw, waardoor onderling ook 
kleine verschillen te zien zijn in de vorm van het rapport. 
Het tweede rapport is een aparte pagina geworden, dat achter 
rapport 1 van dit jaar valt. 
Daarnaast hebben we ook een blad toegevoegd, waarop we de 
leerlingen van groep 3 t/m 7 naar hun eigen beleving over de 
periode van leren op afstand vragen. 
  

Spreekavonden  

We roosteren dit jaar geen spreekavonden in. In de huidige 
praktijk, waar we door Corona vreemd genoeg juist meer 
(weliswaar digitaal) contact lijken te hebben met ouders, mag het 
rapport geen grote verrassingen brengen. Veel leerkrachten 
hebben al een gesprek gehad met ouders over de afgelopen 
periode.  
Indien nodig kunt een afspraak maken om via de daarvoor 
geschikte programma’s of apps op afstand contact te hebben met 
de groepsleerkracht. Dit geldt met name voor de ouders van 
kinderen in groep 3 t/m 6. De ouders van groep 7 hebben de 
leerkrachten reeds gesproken in het kader van de Voorlopige 
Adviezen VO. 
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Jongerenkrant  

In het begin van het jaar hebben kinderen van groep 6 van de 
Hildegaert meegewerkt aan de Jongerenkrant 010. In een vorige 
uitgaven hebben we Jules en Fabian terug kunnen zien, in deze 
uitgave komen Sophie en Michiel ook aan het woord. Zij hebben 
input gegeven voor het artikel over omgaan met duurzame 
energie op de Hildegaert. 
De krant is voor geïnteresseerde ouders digitaal te lezen op de 
website van de maker van de krant, Jong010. 
  

Klusouder  

Na het vertrek vanwege pensioen van meester Yohannes hebben 
we op school geen klusjesman meer. Voor heel veel zaken is juf 
Astrid handig genoeg, maar ook haar werkdag is beperkt… 
We merken dat er klusjes, door tijdgebrek, blijven liggen en zijn 
op zoek naar een handige ouder, uzelf of iemand die u kent, die 
tegen een vrijwilligersvergoeding klusjes in school kan doen. Dat 
kan zijn de kleuterkassa repareren, een lat in de gymzaal 
herbevestigen, het hek weer dicht maken, onkruid tussen de 
lavendel weghalen, een plank van het speeltoestel vastzetten en 
ga zo maar door… 
Aan wie dit een leuke klus lijkt: geef je op via info@hildegaert.nl! 
  

Schoolgids  

De schoolgids van de Hildegaert bevat nuttige en wettelijk 
voorgeschreven informatie. Ze is te vinden op de website van de 
school (in het tekststuk onder het menudeel ‘onze school’). 
Het is een link naar de website Scholen op de kaart, waar ook nog 
meer informatie over de school en andere scholen te vinden is. 
   

Stichting PCOHS 25 jaar  

Met hulp van Puck en Puck hebben we dinsdag even stilgestaan 
bij het 25-jarig bestaan van de stichting PCOHS (Stichting 
Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek). 
Het bestuur heeft alle medewerkers een bloemetje aangeboden., 
die de twee meiden met juf Anita en meester Theo hebben 
rondgebracht. 
Voor de kinderen namen ze een ander cadeautje mee, dat goed 
dienst kan doen in de zomervakantie. Het was een opvouwbare 
frisbee, die direct na schooltijd al fanatiek werd uitgeprobeerd op 
het schoolplein. 
  

Taken nieuwe schooljaar  

Op de valreep kregen we van juf Antonette het bericht, dat zij 
vanwege een verhuizing naar Delft niet meer op de Hildegaert zal 
werken. Juf Truus gaat deze vacature in groep 4.1 tijdelijk 
vervullen. Voor het overige zijn we blij dat we de rest van de 
formatie hebben gevuld. 
Juf Michelle Heijnemans en meester Wim doen een masterstudie 
om respectievelijk taal- en rekencoördinator te worden. Net als 
dit schooljaar zijn zij daarvoor een dag afwezig. Dit jaar komt daar 
ook een dag buiten de klas bij om daadwerkelijk op deze 
vakgebieden weer nieuwe impulsen te geven, nieuwe aanpakken 
te formuleren en vakinhoudelijke kennis te verspreiden in school. 

 
 
 
 

https://issuu.com/jong010/docs/jong010-de-rotterdamse-kinderkrant-juni-2020
mailto:info@hildegaert.nl
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/5423/Hildegaertschool
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5423/Hildegaertschool?school=5423&presentatie=1&sortering=2
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Nieuw in ons team is meester Jonatan Bruggeman, zie foto. Hij 
ziet, zoals u kunt zien, zijn toekomst op de Hildegaert zonnig in en 
gaat groep 7.2 lesgeven! 
Juf Monique komt volgend jaar weer de muziekprojecten in elke 
groep uitvoeren. 
De door ons bestuur en Passend Primair Onderwijs Rotterdam 
gefinancierde proef NT2 bleek succesvol en zetten we voort. In 
deze aanpak brengen we leerlingen, die met te weinig kennis van 
de Nederlandse taal instromen, snel op niveau. Juf Mirjam gaat 
daar het komend schooljaar mee door. 
Onze Nautilus- en Octopusgroepen gaan, net als dit jaar, door 
met juf Rianne en juf Jennifer. 
Enkele leerkrachten hebben aangegeven een nieuwe uitdaging te 
zoeken in een andere groep. Het grootste deel van die verzoeken 
hebben we kunnen inwilligen. 
Juf Marjolein is nog niet volledig hersteld en aan een groep 
gekoppeld, maar hoopt in het nieuwe jaar weer helemaal beter te 
zijn. Juf Wendy is ook niet aan een groep toegewezen, omdat zij 
al snel met zwangerschapsverlof gaat. Na haar terugkeer delen 
we haar, vanuit de behoefte van dat moment, opnieuw in. 
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Afscheid groep 8  

De komende twee weken staan voor groep 8 in het teken van hun 
afscheid. Er wordt heel hard gewerkt aan de musical, waarvan de 
videoregistratie op 17 juli online gaat. Zo kunnen de gezinnen 
samen lekker genieten van de opvoering. 
In de komende week hebben ze ook de Dag van Acht, met tal van 
activiteiten, die eindigt in een feest op het schoolplein. 
Op de laatste woensdag nemen de meester, juffen en alle 
kinderen afscheid van hen op het plein. 
We gaan ze missen… 
   

Jaarplan  

Het jaarplan van de Hildegaert, waarin we de schoolontwikkeling 
vormgeven, is dit jaar vanaf maart door de coronacrisis 
gestagneerd. Een aantal items, waaronder onze 
kwaliteitsinstrumenten is afgerond, maar een aantal grotere 
onderwijsinhoudelijke trajecten werd stilgelegd. 
We nemen deze onderwerpen mee in het nieuwe jaarplan. 
Daarin gaan we op de gebruikelijke manier aan de slag. De 
collega’s kiezen items waarmee zij affiniteit voelen, vormen 
themacommissies en schrijven een Plankaart voor de loop van 
het traject. Gedurende het schooljaar zijn beschreven 
(tussen)doelen, die gehaald moeten worden en evaluaties, die 
het traject (bij)sturen. 
Deze vorderingen houden we bij op het Jaarbord en delen dit in 
Jaarbordsessies met onze collega’s.  Hiervan houden we de MR 
op de hoogte. 
 

 

Afscheid oudste kleuters  

Op 2 juli is het afscheid van de kleuters, die naar groep 3 gaan 
gevierd. Overigens gaan niet alle kleuters uit groep 2 naar groep 
3. Sommigen blijven wat langer in groep 2, afhankelijk van hun 
leeftijd, rijpheid en ontwikkeling. Ook is er een kleuter, die naar 
groep 4 gaat. 
Het was in elk geval een leuk feest met friet en een springkussen. 
Het was wat anders normaal, maar dat stond de gezelligheid en 
het plezier bij de kinderen geenszins in de weg! 

 
 

KOELKASTLIJSTJE 
9 juli 
10 juli 
15 juli 
15 juli 
17 juli 
31 aug 

Rapporten groep 1 en 3 t/m 7 mee 
De Dag van Acht 
Het is bijna vakantie dag, groep 1 en 2 
Slotdag voor groep 8 
Start zomervakantie 
Eerste schooldag 

 


