September/oktober 2021

Kalender oktober 2020
di 1 sep
di 5 okt
leraren
wo 6 okt
1 t/m 8
di 7 okt
2
do 14 okt
1 t/m 3
do 14 okt
4 t/m 8
wo 13 okt
7 en 8
ma 18 t/m vr 22 okt
1 t/m 8
wo 27 okt
1 t/m 8
vr 5 nov
1 t/m 4

141ste verjaardag van de school
dag van de leraar
start kinderboekenweek
bezoek aan de kinderboerderij
tekenwedstrijd
voorleeswedstrijd
biscolair voetbaltoernooi (onder voorbehoud)
herfstvakantie
controle op hoofdluis
vrije dag

School bestaat 141 jaar
Op 1 september 1880 opende mejuffrouw Aurelia Maria Hoitsema aan de Schiedamschen Singel
de deuren van haar school voor uitgebreider lager onderwijs aan meisjes. Mej. Hoitsema kon
toen niet bevroeden dat haar schooltje zou uitgroeien tot een onderwijsmonument in Rotterdam:
de Rotterdamse Schoolvereniging. Op de eerste schooldag van dit schooljaar, dinsdag 1
september 2021, bestond de school 141 jaar. De traditie wil dat de leerlingen op 1 september
worden getrakteerd op ijs. Vandaar dat op die dag op het schoolplein een heuse ijscokar was
opgesteld. Alle leerlingen en leraren werden voorzien van heerlijk ijs.
Eerste indrukken
Mijn eerste weken als nieuwe directeur op de RSV hebben voornamelijk gestaan in het teken van
kennismaken. Als eerste natuurlijk met de teams van RSV- Noord en RSV-Zuid en met de
adjunct-directeuren van beide scholen. Met de laatsten heb ik intensief overleg gevoerd en veel
informatie uitgewisseld zodat ik intussen een eerste beeld heb van het onderwijs op beide
scholen. Daarnaast maakte ik kennis met diverse ouders en was ik aanwezig bij een vergadering
van de oudercommissie op RSV-Noord. De komende tijd zal ik mij verder verdiepen in de
onderwijsontwikkelingen die dit jaar op de planning staan en het vervuld krijgen van vacatures
zodat het onderwijs goede voortgang kan hebben. Sommige ouders hebben al gemerkt dat het
lerarentekort ook op onze scholen realiteit is doordat hun kinderen vanwege het ontbreken van
vervanging een dag geen les konden krijgen op school. De vacatures die we op dit moment nog
niet vervuld hebben staan op de schoolwebsite, graag roep ik u op om deze te delen in uw
netwerk zodat we alle mogelijkheden benutten om goede leraren te vinden voor het onderwijs op
onze scholen.
Protocol vervanging bij afwezige leerkracht
Wanneer een leerkracht niet kan lesgeven wordt het volgende protocol gehanteerd:
- bellen externe invallers
- onderzoeken of een duo- of parallel-leerkracht of overige (ambulante) teamleden inzetbaar zijn
- onderzoeken of er een oplossing mogelijk is met inzet van een vakleerkracht
- onderzoeken of samenvoegen of opdelen van leerlingen over andere groepen mogelijk is
Wanneer al deze stappen geen resultaat opleveren om de afwezige leerkracht te kunnen
vervangen, dan wordt er overgegaan tot het thuis laten blijven van een groep. Wanneer het
verzuim langer duurt, wordt er door leraren gerouleerd zodat niet steeds dezelfde klas thuis is.
In het geval er besloten moet worden tot het thuislaten van een groep, dan worden ouders
daarover de voorgaande dag vóór 20.00 uur via de e-mailservice geïnformeerd.

Wachtklassen
Op dinsdag en donderdag zijn er wachtklassen ingericht voor leerlingen uit de groepen 1 tot en
met 6, die moeten wachten op een broer of zus die in groep 7 of 8 zit en tot 15.30 uur
schoolgaat. Hiervoor heeft u in voorkomende gevallen uw kind aangemeld. Er wordt op gewezen
dat de opvang in een wachtklas niet vrijblijvend is. Het is niet toegestaan dat een leerling zonder
opgaaf van redenen niet verschijnt in de wachtklas of zelf besluit bijvoorbeeld buiten te gaan
spelen. De wachtklas is ook niet bedoeld voor leerlingen die incidenteel daarvan gebruik willen
maken. Alleen de aangemelde leerlingen worden toegelaten. We willen te allen tijde de
verantwoordelijkheid voor de aan- en afwezigheid van een leerling kunnen dragen en weten
onder wiens of wier hoede een leerling is.
Naschoolse activiteiten
Na de herfstvakantie beginnen de naschoolse activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd
tot de paasvakantie.
• De vertellessen in de groepen 4, 5 en 6 worden op de dinsdagen van 15.00 tot 15.30 uur
gegeven. Alle aangemelde leerlingen kunnen hieraan deelnemen. De activiteit is kosteloos.
Er is een wachtklas beschikbaar.
• De repetities van het RSV-schoolkoor vinden plaats op de maandagen van 15.00 tot 15.30
uur. Alle aangemelde leerlingen zijn welkom. De activiteit is kosteloos. Er is geen wachtklas
beschikbaar.
• De schaaklessen worden gegeven door een schaaktrainer, de heer R. Lahaye. De lessen
vinden plaats op de maandagen in de oneven weken van 15.00 tot 16.00 uur. Er is maar
plaats voor 26 deelnemers. Er zijn meer aanmeldingen. Er is geloot en er is een wachtlijst
opgesteld. De ouders van de leerlingen die zijn geplaatst in de schaaklessen, hebben hier
inmiddels bericht over ontvangen. Overigens zijn aan de schaaklessen € 100 aan kosten
verbonden. Er is geen wachtklas.
• De blokfluitlessen worden op donderdagen gegeven van 15.00 tot 15.30 uur. Alle
aangemelde leerlingen kunnen worden geplaatst. De activiteit is kosteloos, wel zijn er
materiaalkosten. Er is een wachtklas beschikbaar.
Corona
Zoals u ongetwijfeld weet worden de coronamaatregelen met ingang van 25 september
opgeheven. De basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijven uiteraard
gelden. Dat betekent: als uw kind klachten heeft houdt u uw kind thuis en laat het testen. In het
geval dat er in een groep een besmetting is geconstateerd, hoeven niet meer alle leerlingen thuis
te blijven. Wij zullen op advies van de GGD dan besluiten welke leerlingen in het betreffende
geval mee in quarantaine moeten gaan. De betreffende leerlingen krijgen een
thuiswerkprogramma.
Nu de anderhalveregelmaatregel geen beperkingen meer oplevert, is er weer meer onderling
contact mogelijk tussen ouders en leerkrachten want we mogen ouders weer toelaten in de
school. We hebben besloten tot de volgende werkwijze met ingang van maandag 27 september
Begin en einde van de schooldag
De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders tot de deur van het lokaal worden
gebracht. Om het schoolplein te betreden, blijven zij gebruik maken van de zij-ingang.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen door de ouders tot aan de voordeur worden
gebracht.
De leerlingen van groep 5 tot en met 8: deze leerlingen gaan zelfstandig naar hun klas, zoals ze
nu gewend zijn. Alleen in het geval er een goede reden is om met uw kind mee te lopen, brengt u
uw kind tot aan de deur van het klaslokaal (bv als uw kind jarig is, of als u een mededeling of
vraag heeft aan de leerkracht).
De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 worden aan het eind van de schooldag naar buiten
gebracht, de leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan zelfstandig naar buiten.
Gesprekken met de leerkracht
Zowel ouders en leerkrachten hebben beiden de kennismaking met elkaar en het informele contact
gemist aan het begin van dit schooljaar. Vanaf maandag 27 september kunt u de leerkracht van uw
kind weer spreken en als u dat wilt een afspraak maken voor een kennismaking of een gesprek
over het welbevinden of de vorderingen van uw kind. Ouders kunnen een verzoek voor een
gesprek op school of een telefonisch onderhoud via een e-mail aan hermans@rsv.nl.
Vanzelfsprekend kan een telefonisch onderhoud plaatsvinden, hiervoor moet een verzoek

worden ingediend via een e-mail aan hermans@rsv.nl. Er wordt dan door de leraar via de
schooltelefoon met u contact opgenomen.
In het geval er besloten moet worden tot het vrijgeven van een groep dan worden ouders
daarover de voorgaande dag vóór 20.00 uur via de e-mailservice over geïnformeerd.
Biscolair voetbaltoernooi (onder voorbehoud)
Op woensdag 13 oktober aanstaande staat het biscolaire voetbaltoernooi voor de leerlingen van
de groepen 7 en 8 van RSV-Noord en -Zuid gepland. Er wordt bezien of het mogelijk is het
toernooi te laten plaatsvinden. U wordt op de hoogte gehouden.
Korte berichten
• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2020 of eerder zijn
geboren, moeten nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij mevrouw
Y.C.A. Hermans.
• Het is altijd leuk als leerlingen trakteren als ze jarig zijn. Ziet u erop toe dat de traktatie niet te
overdadig en niet te zoet is? De kinderen stellen een gezonde traktatie ook op prijs.
• Kinderen die onder schooltijd naar bijvoorbeeld een arts moeten, worden in de regel door de
ouders van school opgehaald. Van de leraren krijgen de leerlingen geen toestemming om
tussen 8.45 uur en 15.00 uur op eigen gelegenheid de school te verlaten.
• Gymkleding, grijze sweaters en gymtassen zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge.
• In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling worden aangevraagd via e-mail. De
aanvraag kan minimaal veertien dagen tevoren worden gericht aan mevrouw Y.C.A.
Hermans, hermans@rsv.nl. Vermeldt u in de aanvraag: naam van de leerling(en), groep
waarin de leerling zit en de reden van de aanvraag. Mevrouw Hermans zal per e-mail uw
verlofaanvraag beantwoorden. Zij 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.
Neemt u ook eens een kijkje op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging
www.rsv.nl.

