
Teksten op rij Nieuwsflits 6, 8 januari 2020 

Schoolwebsite laat regelmatig nieuws zien. 
 
Onze leerkrachten en administratrice werken hard aan het bijhouden van de schoolwebsite.  
Zo wordt er wekelijks huiswerk gezet bij de groepspagina van de verschillende klassen.  
Maar ook de nieuwsberichten op de HOME pagina worden regelmatig vernieuwd.  
Onder aan de HOME pagina staat een linkje naar Twitter. Op Twitter posten wij meerdere keren 
per week berichten over de manier waarop ons onderwijs gegeven wordt.  
Op deze manier hopen we dat mensen regelmatig onze schoolwebsite weten te vinden en op de 
hoogte blijven van het reilen en zeilen op onze school.  
 

Schoolzone is af! 
 
De afgelopen jaren is er door de gemeente maar ook door de werkgroep Verkeersveilig RaJuBiBoS 
en leerlingen van de scholen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de schoolzone (de straat naar 
school).  
Er is nagedacht hoe we kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd is.  
Daarom is de Sportlaan ingericht met bijzondere bestrating.  
De bestrating is ontworpen door leerlingen van de Rank en de KJS. 
In een wedstrijd zijn er 3 winnaars gekozen. Een van de ontwerpen ligt nu als zebrastraat een van 
de ontwerpen ligt als tegel in de stoep en een van de ontwerpen staat als bankje voor het 
RaJuBiBoS.  
 
Voorheen waren er nogal wat zorgen over de inrichting van de Schoolzone. Met name de 
onduidelijkheid voor gebruikers en het feit dat er hard gereden werd, maar ook geparkeerd op de 
zebrastraat. Nu er prachtige paaltjes en een gele streep geplaatst zijn, denken we dat ook het 
gebruik door ouders en andere bezoekers wat veiliger zal verlopen voor de kinderen en ouders die 
hen lopend en fietsend naar school brengen (net zoals voor de ouderen die naar Midden Inn 
komen). 
  

Cito toetsen 
 
Deze maand wordt er weer gestart met de afname van Citotoetsen. 
Citotoetsen geven beeld van het lange termijn geheugen van de kinderen.  
 
Via methode toetsen, toetsen we of de lesstof die de week of de weken ervoor behandeld is, goed 
begrepen is door de kinderen. Als blijkt dat dit niet zo is, wordt de stof opnieuw en zo nodig 
aangepast aangeboden.  
 
Bij de uitslag van Citotoetsen kijken we of de stof die behandeld is ook in andere context door de 
kinderen herkend, begrepen en toegepast wordt. De stof in de toetsen is op basis van de door 
onze regering verplichte vakken en kerndoelen opgezet.  
De toetsen worden ook landelijk gemaakt, waardoor we kunnen vergelijken hoe onze kinderen 
scoren ten opzichte van andere kinderen in het hele land.  
De onderwijsinspectie houdt in de gaten hoe de school presteert op Citotoetsen.  
(Natuurlijk houdt de inspectie ook in de gaten hoe wij als school bezig zijn met de kwaliteit van 
ons onderwijs op gebied van sociale ontwikkelen en veiligheid. End.. Of we wettelijke documenten 
op orde hebben (schoolgids en schoolplan) enz. Enz. ) 
 
Zodra wij de Citotoetsen af gaan nemen, zetten we het ouderportaal mbt leerresultaten dicht. Dit 
doen wij omdat de leerkrachten op verschillende momenten in het dossier werken. We willen 



voorkomen dat de ene ouder wel al resultaten kan zien en de andere ouder niet. Dit kan nl onrust 
veroorzaken en dat is niet nodig.  
 
We proberen de Citotoetsen niet belangrijker of spannender te maken dan ze zijn. Maar voor een 
goed/ reëel beeld van de onderwijsresultaten is het wel handig als kinderen goed uitgerust aan de 
toetsen werken. Misschien dat u als ouders hier rekening mee kunt houden? 
 

Zichtbaarheid directie 
 
Verschillende ouders hebben meegedacht over mogelijke verbeteringen op onze school. Daar zijn 
we blij mee! De ouders deden dit door een vragenlijstje in te vullen.  
 
Een van de ouders gaf aan de directie graag wat zichtbaarder te zien op school.  
 
Onze school heeft een directeur (Godelieve Odijk-Jacobs).  
Naast de directeur is er een Interne Begeleidster (Kimberly Jacobs) en zijn er bouwcoördinatoren 
(op dit moment is dit alleen Yvette Hams). Samen vormen zij het MT (management team). 
 
Godelieve werkt part time op school. Dinsdag en woensdag is ze meestal op school. Op 
donderdagen wordt ze dit schooljaar nogal eens vervangen door Yvette Hams of (de afgelopen 
maanden) door Marleen den Otter. Daarnaast is ze er de maandag of de vrijdag.  
Als ze aanwezig is, staat ze bij het ingaan van de school meestal in de centrale hal van de school.  
Dit omdat door het eenrichtingverkeer- beleid in de ochtend, de meeste ouders via deze hal naar 
buiten gaan. Afspraak is dat de vervangers dit ook doen.  
Sinds het signaal dat de directie meer zichtbaar zou kunnen zijn, staan ze ook af en toe buiten.  
 
De deur van de directiekamer staat altijd open. Mensen zijn welkom om naar binnen te wandelen. 
Als er aangebeld wordt, doet Leontine open en wijst de weg naar de directiekamer, of Godelieve 
opent zelf de deur (als Leontine er niet is). Samen theedrinken en het gesprek aangaan is altijd 
mogelijk.  
 
Ook wordt er nagedacht om op de schoolwebsite mogelijk wat meer de directie zichtbaar te 
maken...  
 
Want graag luisteren we naar mogelijke verbeterpunten die door ouders aangegeven worden.  
 
Nu kent dat natuurlijk ook grenzen. Want persoonlijk vindt Godelieve dat de leerkracht meer in 
beeld hoort te zijn bij een ouder, meer bereikbaar moet zijn en bij tijd en wijle; meer in het 
zonnetje gezet moet worden, dan dat dit voor een directeur aan de orde is.   
Tenslotte zijn zij de mensen die het dagelijks werk met de kinderen uitvoeren.  
En dat is waar het in een school om draait.  
 

Voorstellen: nieuw MR-lid: 
 
Aangezien ik vanaf heden onderdeel zal uitmaken van de MR, zal ik mezelf even kort voorstellen.  
Ik ben Elseline Hartingsveld - Van Noort, 35 jaar, getrouwd met Danny en samen hebben wij twee 
zoontjes Damian van 5 (groep 1/2a) en Boaz van 1.  
 
Na mijn HBO-opleiding Personeel en Arbeid ben ik in 2006 bij GEODIS komen werken, een 
internationale logistieke dienstverlener. Ik ben daar HR-Advisor voor de locaties in Rotterdam en 
Almere.  



Op mijn werk heb ik dagelijks met mensen te maken en is het een uitdaging om alles omtrent 
personeel in goede banen te leiden. Ik wil graag met mijn ervaring een steentje bijdragen in de 
MR. 
 
Elseline, super dat je de MR komt versterken! Welkom! 
 

Kerstmutsenwedstrijd 
 
Wat een prachtige inzendingen kregen we bij de kerstmutsenwedstrijd! 
Het taggen op Instagram ging niet helemaal soepel en niet bij iedereen helemaal goed. Maar na 
wat moeite is het gelukt om veel (we hopen uiteindelijke allemaal natuurlijk....) inzendingen een 
plekje te geven op het prikbord in de hal.  
Wij vonden het hartverwarmend hoe leuk er aandacht was voor het samen zijn deze 
kerstvakantie! 
 
Iedereen die een foto inzond, bedankt!! 
 
Morgen zullen we tellen welke foto de meeste stemmen heeft gekregen en kunnen we gaan 
bedenken hoe we de prijs feestelijk zullen overhandigen.  
 

Goede doel: Ronald Mc Donald Stichting ontvangt  € 395,29 
 
In de drukke kersttijd is er door kinderen en volwassenen hard gewerkt aan het geld inzamelen 
voor het goede doel van vorig jaar: Stichting Ronald Mc Donald. Deze inspanningen hebben het 
mooie bedrag van 395,29 opgebracht.  
Het geld is overgemaakt aan de Stichting. We hopen dat het ouders en kinderen helpt om in een 
moeilijke periode toch samen te kunnen zijn! 
Ouders dank voor uw bijdrage!! 
 

30 en 31 januari 
 
Eerder lieten wij weten dat de meeste leerkrachten van KJS niet willen staken.  
Juf Kimberly en juf Marjolein Rietdijk zullen wel staken. Groep 1-2B heeft hierdoor geen les die 
dagen.  
(Ervan uitgaand dat de staking door gaat natuurlijk... mocht dit niet zo zijn dan gaan de lessen wel 
door.) 
 
Ook lieten wij u weten dat we deze dagen wel actie willen voeren.  
Hoe dit er precies uit gaat zien weten we nog niet. Hier gaan we u over informeren als de plannen 
wat meer vorm hebben.  
 
We zijn nog steeds dringend op zoek naar ouders die mee willen helpen bij de acties. Met uw hulp 
kunnen we veel mooiere acties ontplooien dan het geval is als we het zelf moeten doen. Daarbij 
kunnen we uw steun goed gebruiken!! 
(Door de drukte met uitdelen van stemstickers bij de kerstmutsenwedstrijd was ik maandag iets 
later in de teamkamer waardoor ik daar geen ouders trof) 
 
Ouders die willen helpen bij de acties kunnen hiervoor een mail sturen aan: 
iksteunhetonderwijs@gmail.com 
Samen kunnen we er 30 en 31 januari iets moois van maken!! 
 



We lieten ook weten dat kinderen deze dagen naar school mogen.  
Dat standpunt houden we vast. Ongeacht of de staking doorgaat of niet  
(we begrijpen nl dat ouders tijd moeten hebben om te plannen en organiseren).  
 

 


