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Tevredenheidsonderzoeken  

Eind 2022 hebben leerlingen, ouders en teamleden van de Hildegaert 
hun tevredenheid over de Hildegaert kunnen tonen. De eindscores 
stemmen ons erg tevreden! 
 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK Landelijk 
gemiddelde 

Hildegaert 

Algemene tevredenheid leerlingen 8,1 8,4 

Algemene tevredenheid medewerkers 8,5 8,7 

Algemene tevredenheid ouders 7,7 8,2 

 
Als we inzoomen op de afzonderlijke deelscores, zoals we ook gedaan 
hebben samen met de MR, blijft die tevredenheid bestaan. Op één 
punt is die score iets lager: onze medewerkers zijn met een 7,8 
kritischer op hun eigen onderwijs, dan de landelijke benchmark (8,1). 
Maar dat vinden wij een goede zaak! Het toont onze kritische houding 
in de verbetertrajecten, zoals we die ook voor het nieuwe schoolplan 
gaan vaststellen. 
 

 

Van de MR  

-Zoals u hierboven ziet heeft onze school een prachtige score t.o.v. het 
landelijk gemiddelde. Via deze weg willen we het hele team van de 
Hildegaert bedanken voor haar inzet én bedanken we iedereen voor 
het invullen van het onderzoek.  
-Recent is door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
van de stichting waartoe de Hildegaert behoort (PCOHS) zowel een 
hitteprotocol als klachtenregeling goedgekeurd. Mocht u deze willen 
inzien, dat kan binnenkort via hun website. 
-Het zal niemand zijn ontgaan dat de energieprijzen historisch hoog 
zijn. Ondanks dat zitten onze kinderen er heerlijk warm bij op school. 
De Hildegaert ontvangt, net als alle andere scholen, geen 
overheidssubsidie voor de hogere stookkosten. Zodoende heeft de 
PCOHS besloten om alle scholen uit de stichting tegemoet te komen in 
deze hogere kosten. Hiervoor zijn wij de PCOHS zeer erkentelijk.  
-Er is een vacature voor de Ondersteuningsplanraad van de PPO 
(Passend Primair Onderwijs). De PPO ondersteunt Rotterdamse 
kinderen, ouders en leerkrachten met een passende onderwijsplek met 
oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Voor meer informatie zie 
website. 
-Tot slot, u heeft dit schooljaar nog geen brief inzake de vrijwillige 
ouderbijdrage ontvangen. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage betaalt 
de Hildegaert onder andere de TSO (tussenschoolse opvang) en de 
schoolreisjes voor alle kinderen van school. We zijn bezig om de 
incasso hiervan dit jaar makkelijker dan ooit te laten verlopen; 
volgende week ontvangt u per email een factuur, inclusief begroting en 
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https://www.pporotterdam.nl/ondersteuningsplanraad-zoekt-nieuwe-leden/
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verantwoording van het afgelopen jaar. Én inclusief een makkelijke 
iDeal betaalmogelijkheid. 
 

Lesvrije dag 30 januari en 24 februari  

Op 30 januari hebben we de schoolbespreking gehouden. In deze 
sessie houden we de resultaten van onze kinderen op schoolniveau 
tegen het licht. We vergelijken de resultaten met onze (hoge) ambities 
en scores van scholen met een gelijke schoolweging. Dit leidt tot 
aanpassingen in onze aanpak en aanbod, als dat nodig is. 
De groepsbesprekingen volgen later, op de lesvrije dag van 24 februari. 
Dan bespreken we de groepsresultaten, die leiden tot aanpassingen in 
het aanbod of aanpak in de individuele groepen. 
Als lunch op 30 januari hadden we heerlijke,  eigengemaakte pasta en 
broodjes, die onze administratief medewerkster Anne Lou met 
conciërge Astrid heeft gemaakt.  
In het middagprogramma hebben we een masterclass Coachend Leren 
gevolgd, die ons goed van pas komt bij het werken met Faqta, de 
nieuwe methode voor wereldoriëntatie. 
 

 

Verkeersweek, succes?  

Of toch niet?  
Op de dinsdag en woensdag kwamen veel kinderen lopend, op de fiets 
of hun ouders parkeerden op de goede plekken rond de school.  
En hoewel de twee meetdagen van de verkeersweek succesvol waren, 
hebben we vanuit de ouders, AC en leerkrachten toch wat reserves.  
Tijdens de verkeersweek waren er namelijk helaas toch nog meerdere 
ouders die mede-ouders van de AC onheus (of gewoon zelfs 
onfatsoenlijk) bejegenden. Dat doet wat ons betreft veel af aan het 
succes van de week en past zeker niet bij onze school. 
Bovendien bleek gisteren dat er zóveel ouders door de Terbregselaan 
reden met de auto, dat de situatie voor onze fietsende kinderen en 
ouders weer dermate onoverzichtelijk werd, dat het gevaarlijk was. 
Ook dat doet afbreuk aan het succes van de verkeersweek… 
Dat zorgt voor een wat nare nasmaak. Vandaar een oproep voor 
iedereen die het betreft:  
 

Wilt u elke dag van de week beschouwen als een dag in de 
verkeersweek? 

 
Dan kunnen al onze kinderen en ouders veilig op de fiets de school 
bereiken. 
 

 

Koersplan van de stichting  

Het koersplan van Stichting PCOHS beschrijft het strategisch beleid tot 
juli 2023. Volgende week dinsdag (7 februari a.s.) willen wij u 
meenemen in de ontwikkeling van het strategisch beleid van de 
stichting voor de komende jaren.  
Vanuit de vier scholen is er meegedacht over de mogelijke thema’s die 
nu in concept klaar zijn. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening over 
deze thema’s en daarom willen we alle geïnteresseerden uitnodigen 
om met ons mee te denken komende dinsdag 7 februari a.s. over de 
koers voor de komende jaren. 
We starten om 17.00 uur in de Heijbergschool (Heijbergstraat 2) en de 
bijeenkomst zal tot 18.00 duren. 
Om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen willen we u 
vragen om een bevestiging te sturen naar c.smits@pcohs.nl als u aan 
wilt sluiten bij dit overleg. 
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Vervanging leerkrachten bij afwezigheid  

De afgelopen dagen waren helaas weer diverse leerkrachten met 
(ziekte)verlof. De afwezigheid van vier collega’s legt nogal wat druk op 
de organisatie. Veel geplande activiteiten, zoals de extra 
ondersteuning, gaan dan niet door. 
Met de (personeelsgeleding van de) MR hebben we bekeken wat we 
kunnen doen in (de ordening van) acties om de kinderen toch gewoon 
les in de klas en de extra ondersteuning te kunnen geven. Opdelen over 
andere groepen is dan de laatste stap.  
Daarnaast is een app in het leven geroepen om collega’s, die parttime 
werken, te vragen om extra te komen werken. Dat bleek deze week in 
lek geval goeddeels te werken: alle kinderen met een leerkracht met 
ziekte verlof konden in hun eigen groep les krijgen. Helaas viel wel veel 
extra ondersteuning uit. 
Uiteraard blijft een griepgolf(je) de school behoorlijk raken. Op naar 
het voorjaar! 
 

 

Spreekavonden met voortgangsgesprekken  

Tijdens de komende voortgangsgesprekken worden het rapport en 
observaties en/of de punten uit het afstemmingsgesprek besproken.  
De ouders van de leerlingen van groep 1 worden uitgenodigd voor een  
gesprek als het kind langer dan zes weken op school zit.  
De ouders van groep 4 t/m 7 krijgen tijdens de gesprekken een uitdraai 
van de grafieken van de Citotoetsen mee. 
Bij de gesprekken met leerlingen uit groep 5 en 6 mogen de leerlingen 
aanwezig zijn als de ouders dit prettig en wenselijk vinden.  
De gesprekken met leerlingen uit groep 7 en 8 zijn in elk geval met 
ouders én leerling.  
Op 7 februari ontvangt u via Klasbord een uitnodiging om in te 
tekenen. 
 

 

Adviesgesprekken groep 8  

De voortgangsgesprekken voor groep 8 vonden in november plaats. 
Hierin is mede gesproken over de voorlopige adviezen uit groep 7.  
De leerlingen zijn bij deze adviesgesprekken aanwezig. 
Op 8 februari ontvangt u via Klasbord een uitnodiging om in te 
tekenen. 
 

 

Kerk-schoolproject  

Na de voorjaarsvakantie is het jaarlijkse kerkschoolproject. In de 
groepen zal dan het Bijbelverhaal van ‘de Verloren zoon’ centraal 
staan. 
Aansluitend is er op zondag 12 maart in de Fonteinkerk een speciale 
kerkschooldienst, waar alle kinderen en ouders van harte welkom zijn. 
U ontvangt hiervoor na de vakantie nog een uitnodiging. 
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KOELKASTLIJSTJE 
9 feb. 
14 en 15 feb. 
15 en 16 feb. 
17 feb. 
23 feb. 
24 feb. t/m 5 mrt. 
6 t/m 12 mrt. 
8 mrt. 
12 mrt. 
12 mrt. 
14 mrt. 
15 mrt. 
17 mrt. 
20 t/m 30 mrt. 
21 mrt.  
28 mrt. 
29 mrt. 
30 mrt. 
5 apr. 
6 apr. 

Inloop groep 1 en 2 
Spreekavonden I 
Adviesgesprekken VO groep 8 
Inloop groep 1 en 2 
Inloop groep 1 en 2 
Voorjaarvakantie 
Kerk-schoolproject 
Inloop groep 1 en 2 
Nieuwsbrief 8 
Viering Fonteinkerk 
Inloop groep 1 en 2 
Juffendag 
Inloop groep 3 t/m 8 
Projectweek 
Inloop groep 1 en 2 
Creamiddag 
Inloop groep 1 en 2 
Afsluitingsavond project 
Inloop groep 1 en 2 
Nieuwsbrief 9 

 


