
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

september-oktober 2019 
 
Kalender september-oktober 2019 
ma 9 sep    1, 2, 5 en 6 ouderavond, 19.30 uur 
di 10 sep    3, 4, 7 en 8 ouderavond, 19.30 uur 
di 10 sep    OC   verkoop van gymkleding in het lokaal BG, 8.35 uur 
wo 11 sep    1 t/m 8  controle op hoofdluis 
vr 13 sep    1 t/m 4  vrije dag 
ma 16 t/m wo 18 sep  7a en 7b  zeilkamp 
do 26 sep    1 en 2  cultuurtraject Harry’s huis 
ma 7 okt     8b   excursie naar de kinderboerderij 
di 8 okt     7a   excursie naar de kinderboerderij 
wo 9 okt     7b   excursie naar de kinderboerderij 
wo 16 okt    7 en 8  biscolair voetbaltoernooi (onder voorbehoud) 
do 17 okt    1 t/m 3  tekenwedstrijd i.h.k.v. de Kinderboekenweek 
do 17 okt    4 t/m 8  voorleeswedstrijd i.h.k.v. de Kinderboekenweek 
ma 21 t/m vr 25 okt  1 t/m 8  herfstvakantie 
wo 30 okt    1 t/m 8  controle op hoofdluis 
vr 8 nov     1 t/m 4  vrije dag 
 
Privacy 
Binnenkort wordt via de e-mailservice alle ouders gevraagd een toestemmingsverklaring te 
tekenen voor het delen van leerlinggegevens met derden en het publiceren en verspreiden van 
schoolgerelateerd beeldmateriaal (foto’s, schoolfotografie en video’s). Hiermee geeft de school 
gevolg aan het bepaalde in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de aan u 
op te sturen toestemmingsverklaring zal een korte uitleg worden gegeven. Er wordt nu alvast op 
gewezen dat als de school geen ingevulde toestemmingsverklaring van u terug ontvangt, dit 
wordt beschouwd als het niet geven van toestemming. U wordt alvast bedankt voor uw 
medewerking.  
 
Nieuwe conciërge 
Na het vertrek van de heer N.J.A. van Luijk, is er inmiddels een nieuwe conciërge aangetreden 
op de Schiedamsesingel. Deze conciërge is fulltime benoemd; haar naam is mevrouw N. 
Hoveling-de Jong.  
 
Mevrouw De Kwaadsteniet weer terug op school 
Mevrouw M. de Kwaadsteniet is, na een periode van afwezigheid, weer aan de slag gegaan. In 
overleg met de intern begeleider zal zij zich voornamelijk bezighouden met begeleiding van 
bepaalde leerlingen of groepjes leerlingen. Op de meeste donderdagen zal zij lesgeven in groep 
1a.  
 
Remedial teacher afwezig 
De remedial teacher, mevrouw J. Koekkoek-Wanner is op dit moment ziek. Het is nog niet 
duidelijk hoeveel tijd het herstel zal vergen. Gedurende de afwezigheid zal mevrouw M. de 
Kwaadsteniet zoveel mogelijk RT-taken overnemen.  
 
Tablets 
Binnenkort wordt een groot aantal tablets operationeel in de klassen. Op deze tablets werken de 
leerlingen voornamelijk met educatieve software, die aansluit bij de methodieken. De tablets 
vervangen de computers in de klas. Het werken met de tablets heeft een ondersteunende functie 
en is niet een doel op zichzelf.  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe methode voor geschiedenis 
Met ingang van dit schooljaar wordt een nieuwe methode voor geschiedenis, Argus Clou,  
ingevoerd in de bovenbouw. De methode behandelt de vaderlandse geschiedenis meer 
thematisch dan de vorige methode. De vorige methode behandelde de stof voornamelijk 
chronologisch. De nieuwe methode is gekozen op advies van een commissie, bestaande uit 
leraren van RSV-Noord en -Zuid. Deze commissie heeft vorig schooljaar studie gemaakt van 
beschikbare methodieken.   
 
Nieuwe methodieken voor lezen 
Vorig jaar heeft een commissie van leraren van RSV-Noord en –Zuid zich gebogen over de 
toekomst van het leesonderwijs op de beide scholen van de Rotterdamse Schoolvereniging.  
Voor het aanvankelijk lezen in de groepen 3 is de nieuwste versie van de methode Veilig Leren 
Lezen geadviseerd. Het principe van deze methode wijkt niet af van de vorige versies van Veilig 
Leren Lezen, die al heel lang in de groepen 3 werden gebruikt.  
Voor begrijpend lezen in de groepen 4 tot en met 8 is gekozen voor handhaving van de methode 
Lezen in Beeld. Wel is besloten om de methode aan te vullen met (langere teksten) uit een serie 
boeken die zich meer richt op de CITO-toetsen. In het leesonderwijs zullen de principes van 
close reading een grotere rol gaan spelen.  
Voor het voortgezet technisch leesonderwijs wordt de huidige methode, Estafette, gehandhaafd.  
 
Verlofaanvragen 
In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling worden aangevraagd via e-mail. De 
aanvraag kan minimaal veertien dagen tevoren worden gericht aan de heer A.H.Q. Schoof, 
schoof@rsv.nl. Vermeldt u in de aanvraag: naam van de leerling(en), groep waarin de leerling zit 
en de reden van de aanvraag. De heer Schoof zal per brief uw verlofaanvraag beantwoorden. Hij 
hanteert bij de beoordeling van de aanvraag het bepaalde in de Leerplichtwet. Er wordt op 
aangedrongen verlofaanvragen tot een minimum te beperken; het is belangrijk dat de leerlingen 
niet verzuimen.  
 
Korte berichten 

 Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in 2015, 2016, 2017 
of 2018 zijn geboren, kunnen nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij 
de administratie. 

 Kinderen mogen in uitzonderlijke gevallen vanuit school telefoneren, nadat zij toestemming 
hebben gekregen van één der leerkrachten. Om de telefoonkosten in de hand te houden, 
wordt per gesprek € 0,50 in rekening gebracht. Het is de leerlingen niet toegestaan onder de 
schooltijden mobiel te telefoneren. Het is ook zeker niet de bedoeling dat u uw kind onder 
schooltijd belt, sms’t of appt. De leerlingen riskeren inbeslagname van hun device.  

 De leerkrachten, ook de kleuterleidsters, willen graag om 8.45 uur met de les beginnen. 
Houdt u daar rekening mee? De kleuters worden in principe om 15.00 uur opgehaald. Draagt 
u er zorg voor dat er om 15.00 uur ook iemand is die uw kind ophaalt? 

 Er zijn vulpennen verkrijgbaar bij de administratie. De pennen zijn op dit moment kosteloos.  

 De leraren en leraressen staan vanzelfsprekend altijd open voor wensen van ouders om hen 
te spreken. Ouders die leraren of leraressen willen spreken, maken hiertoe een afspraak via 
de schooltelefoon, 010 4138999, of persoonlijk in het schoolgebouw zelf. Op school geldt 
bovendien de afspraak dat de leraren niet worden ge-e-maild, ge-sms’t of gebeld via 
privénummers en -adressen. Wilt u hiermee rekening houden? 

 
Bekijkt u ook de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging, www.rsv.nl 
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