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Nationaal Programma Onderwijs  

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs krijgen scholen geld 
om door corona ontstane vertragingen aan te pakken. Op school 
maken we een analyse (‘de schoolscan’) om te kijken waar de 
knelpunten bij leerlingen zitten. In de opbrengstgesprekken, die de 
IB-ers in de verschillende bouwen hebben, zullen we ook gericht 
vragen naar ideeën om geconstateerde achterstanden aan te 
pakken. Vervolgens maken we een plan, het schoolprogramma, 
waarin duidelijk beschreven staat waar behoefte aan is en voor 
welke interventies we kiezen. Hierbij betrekken we ook interventies 
op bestuursniveau. Er moet daarbij een keuze worden gemaakt uit 
bewezen interventies, die het ministerie van Onderwijs op een rij 
heeft gezet (‘de menukaart’).  
Het schoolteam wordt actief betrokken bij de besteding van het 
geld en het opstellen van het plan. De MR heeft bij dit plan van de 
school instemmingsrecht 
 

 

Op groei gerichte mindset  

De op groei gerichte mindset is een veranderonderwerp in school. 
Hierbij leren we als collega’s om (in eerste instantie onderling) 
elkaar te benaderen vanuit een positieve invalshoek, die daarmee 
groei mogelijk maakt. Natuurlijk is de volgende fase dat we dat ook 
richting kinderen en ouders optimaal kunnen. 
In de kenniswerkplaats Pesten, onderdeel van het 
promotieonderzoek van de RUG en de Hanze Hogeschool, werd dit 
deze week ook naar voren gebracht als nuttige tool om in de 
gesprekken met ouders over pestgedrag in de groepen. 
De kenniswerkplaats, waarin onderzoekers, ouders en leerkrachten 
zitten, komen voor de zomer met een advies. 
  

Nevenactiviteiten school in laatste weken  

Scholen worden door de GGD dringend geadviseerd terughoudend 
te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, 
vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de 
algemene richtlijnen vanuit de overheid over bijeenkomsten buiten 
het reguliere lesaanbod. 
In het servicedocument van het ministerie van 12 mei meldt het 
ministerie dat scholen ervoor moeten zorgen dat op school alleen 
onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en opvang van 
kinderen plaatsvindt.   

Nieuwsbrief 10, mei   

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/adviezen-corona-onderwijs/
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Bij groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals 
dienen de richtlijnen en maatregelen uit dit servicedocument in 
acht te worden genomen: houd klassen gescheiden en organiseer 
de bijeenkomsten op school enkel in aanwezigheid van leerlingen 
en personeel. 
 
Dat beperkt in deze fase van de versoepelingen de mogelijkheden 
nog aanzienlijk. Wanneer nieuwe richtlijnen meer mogelijkheden 
bieden, kunnen wij ook weer activiteiten heroverwegen. We hopen 
met u dat dat toch nog lukt. 
 

Corona  

Voor de vakantie hebben we een aantal malen groepen naar huis 
moeten sturen, vanwege een coronabesmetting in de groep. In het 
geval van de kleuters betreft het dan een grotere bubbel, waardoor 
er zelfs drie klassen naar huis moesten. 
Tot vandaag is het gelukkig rustig en hopen we dat alle 
voorzorgsmaatregelen op school en thuis helpen. We blijven 
rekenen op uw alertheid om kinderen met klachten snel thuis te 
houden en te laten testen. 
 

 

Lesvrije dag  

Na de vrije Pinkstermaandag zijn de kinderen ook vrij op dinsdag, 
vanwege de lesvrije dag. Dan komen tijdens een (digitaal) 
samenzijn van de collega’s de volgende onderwerpen aan bod: 
-de keuze voor een methode voor wereldoriëntatie; 
-de op groei gerichte mindset; 
-de keuze voor een methode voor het monitoren van de sociaal 
emotionele ontwikkeling; 
-de invoering en voorbereidingen daartoe, van de nieuwe 
rekenmethode; 
-screening en registratiemethode voor hoogbegaafde leerlingen; 
-coöperatief leren, waarin samenwerking tot verhoogd 
leerrendement leidt. 
Een vol programma dus!  
 

 

Instagram  

De Hildegaert is al een poosje bezig met Instagram om de 
buitenwereld te tonen wat een leuke school we zijn! 
Bijna elke dag plaatsen we een post. 
U kunt ons vinden door hier te klikken. 
Het zou leuk zijn als jullie ons volgen en de school in de wijk positief 
voor het voetlicht brengen door de pagina ook bij anderen aan te 
bevelen. 
  

Creamiddag  

De creamiddag van 3 juni vindt plaats in de eigen groep. 
Elke groep kiest een creatieve activiteit, waarmee de middag 
gevuld wordt. 
We hopen natuurlijk dat de AC weer iets lekkers langsbrengt! 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19/Servicedocument+voor+primair+onderwijs+covid+-+versie+12+mei.pdf
https://www.instagram.com/hildegaertschool/?r=nametag
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Wiskunde wedstrijd  
Een tiental kinderen van de Hildegaert deed mee aan de 
wereldwijde wiskunde wedstrijd W4Kangoeroe. 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het platform wiskunde 
Nederland. 
Alle kinderen kregen een officieel certificaat, dat ze ons trot konden 
laten zien! 
Gefeliciteerd hoor! 

 
 

KOELKASTLIJSTJE 
 4 juni 
16 juni 
21 juni 
28 juni 
1 juli 
1 juli 
2 juli 
6 juli 
7 en 8 juli 
12 juli 
13 juli  
14 juli 
16 juli 

Nieuwsbrief 11 
Lesvrije dag 
MR vergadering 
Gesprekken kleuters die naar groep 3 gaan 
Afscheidsfeest kleuters die naar groep 3 gaan 
Rapport 2 groep 3 t/m 6  
Nieuwsbrief 12 
Schoolfotograaf 
Spreekavond groep 3 t/m 6 
Schoolfotograaf 
Juffendag kleuters 
Slotdag groep 8 
Zomervakantie 

 
 


