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Van de directie 
 
Dit schooljaar hebben we een moeilijk jaar 
achter de rug.  
Het leerkrachtentekort deed zijn intrede 
doordat er begin dit jaar veel 
personeelsleden bij ons zijn weggelokt 
door andere scholen. 
Een Passe-Partout leerkracht staat immers 
bij ons bestuur te boek als een hele 
goede! 
We hebben veel startende en nieuwe 
mensen teruggekregen, die ieder individueel ook kundig zijn, maar nog geen ervaring 
hebben op een school die tweetalig onderwijs biedt. (Logisch, want dat zijn er maar 18 in 
Nederland.) Daarnaast is ook ons Da Vinci-onderwijs uniek en voor de meeste 
leerkrachten onbekend.  
Daar bovenop kwamen de verhuizingen in de zomer en voor de herfstvakantie. Dit was 
vanuit de gemeente niet goed voorbereid, waardoor onze energie niet is gaan zitten in 
het samen zorgen dat ons onderwijs op onze manier gegeven wordt, maar in de 
problematieken van de verhuizingen.  
Dat resulteerde in oktober in een analyse van mijn kant, dat we als team niet op één lijn 
zitten en dat de kinderen hier soms ook last van hadden. Naar aanleiding hiervan heb ik  
een verbeterplan opgesteld en vanaf november werken we als team keihard om op alle 
onderdelen verbeteringen in te zetten. 
Met de MR heb ik dat verbeterplan gedeeld en aangegeven welke acties er ingezet zijn.  
Ik heb het bestuur gevraagd mij te helpen om zo snel mogelijk eenheid te krijgen in het 
handelen van de leerkrachten.  
 
 
Waarom meld ik dit? 
Ten eerste heeft u er recht op om te weten dat wij dit jaar een mindere periode hebben 
en dat we dat ook erkennen! 
Ten tweede, omdat u er recht op heeft om te weten dat we er alles aan doen om te 
zorgen dat we weer als vanouds de kwaliteit gaan leveren die we moeten leveren volgens 
ons concept.  
Ten derde, omdat ik u garandeer dat we volgend schooljaar een veel betere start zullen 
maken dan dit schooljaar, ondanks het leerkrachtentekort. 
Tenslotte vind ik het belangrijk dat u niet alleen hoort dat alles goed gaat, maar dat als 
er iets minder goed loopt, wij ons inspannen om “de kinderen het beste onderwijs” te 
bieden.  
 
Wat hebben we gedaan om dit te gaan bereiken? 
Op de achtergrond zijn we bezig geweest met: 

- De dossiers voor zorgleerlingen in ons leerlingvolgsysteem te plaatsen en in de 

procedure voor Passend onderwijs te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke 

eisen voor de toelatingsprocedure voor speciaal onderwijs  

- Een school voor speciaal onderwijs heeft een analyse gemaakt of onze school 

verbeteringen kan doorvoeren voor kinderen met “special needs”  
- We hebben onze protocollen herzien 

Deze periode op de kalender: 

 

13-5 groep 4a naar kinderboerderij 
15-5 start thema “Kunst enzo…” 
17-5 groep 6c naar Natuurhistorisch Museum 
   
Volgende ouderinfo is op 24 mei 2019. 

 

Voor meer data zie: 
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25 

http://www.obspassepartout.nl/
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25
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- Er is een studiedag gewijd aan onderwijs ontwerpen en hoe we met thematisch 

werken omgaan. Dat resulteerde in meer duidelijkheid over de voorbereidingen, 

de verbeterde registratie van doelen en betere presentaties voor de ouders 

- Er is een geheel nieuwe schoolwebsite ontwikkeld en we hebben bij de 

kleuterklassen Klasbord ingevoerd om ouders beter te informeren 

- We hebben heel veel tijd en energie gestoken in het werkend krijgen van internet 

op KC5  

- Deze maand komt er nog een studiedag over Engels, zodat we ook daar verdere 

stappen kunnen zetten om leerkrachten te helpen bij het geven van lessen in het 

Engels. 

 
Wat meer zichtbaar was: 
- Coaching en begeleiding van startende leerkrachten die in het begin moeite 

hadden met het onderwijs op onze school. (Ons onderwijs stelt hogere eisen aan 

de vakbekwaamheid van personeel dan andere scholen zonder een profiel met da 

Vinci en tweetaligheid)  

- Er is een begeleidingsteam van vakbekwame docenten ingehuurd die voorbeeld 

lessen geven en de leerkrachten helpen met voorbereiden van lessen 

- De uitstraling van de school is verbeterd door Vlaggen met Engels op te hangen 

en de gangen opgeruimd te houden  

- Bij ziekte van personeel hebben we de groepen minimaal verdeeld, zodat er meer 

rust in de klassen is gekomen 

- De leerkrachten hebben workshops gekregen over het geven van goede effectieve 

instructies, waarbij kinderen op niveau instructie krijgen. Op dit moment zijn er 

nog klassenconsultaties van de begeleiders om leerkrachten te helpen dit te 

verbeteren 

- De stichting Novilo heeft workshops gegeven om kinderen die extra uitdaging 

nodig hebben beter te kunnen bedienen in de klas. 

- Regels en afspraken met pleinwacht zijn herzien. 

Ik ben erg blij met de hulp van ouders hierbij! De computerlessen in groep 5, de 
ouders die meedenken over ons beleid, de ouders die ons gesteund hebben bij het 
aanpakken van de problemen in enkele klassen. 
Dat alles maakt dat we vol vertrouwen het eind van het schooljaar tegemoet treden. 
Het grote doel voor volgend schooljaar wordt om de trots die we hadden en nu weer 
terugkrijgen over onze school en ons onderwijs weer uit te gaan stralen. 
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Ouderbetrokkenheid  
  
De school heeft diverse acties ingezet om verbeteringen door te voeren. Op dit moment 
nemen ook de ouderbetrokkenheid onder de loep. Hiervoor is een enquête opgesteld.  
Op basis van de gegevens die voortkomen uit deze enquête gaan wij gezamenlijk kijken 
of er nog verbeterpunten te vinden zijn in de ouderbetrokkenheid op onze school, en hoe 
wij dan het beste aan kunnen sluiten bij de verwachtingen die u heeft over 
ouderbetrokkenheid.  
De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en met de gegevens wordt zorgvuldig 
omgegaan. Het invullen kost ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. 
Bij voorbaat dank voor uw moeite! 
 
Link enquête: https://enquetemaken.nu/r/30urq  
 

 

Ouderportaal/website 

 
Zoals eerder aangegeven, is er een nieuwe website in de maak.  
Binnenkort willen we die gaan presenteren, maar voordat het zover is, zullen we u 
vragen om gegevens te controleren en in een nieuw ouderportaal in te loggen. Hierover 
krijgt u later bericht. 
Het huidige ouderportaal is onderdeel van de oude website en die is verouderd en gaat 
vervallen. 
https://www.parnassys.nl/producten/modules/ouderportaal 
 
Tevens gaan wij werken met Parro. Parro is een communicatie app. 
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ 

 
Komende weken krijgt u van ons meer informatie over deze veranderingen. 
Belangrijk is wel dat het e-mailadres in ons administratiesysteem klopt.  
Houdt u de komende weken de berichtgeving in de gaten. 
  
Via twitter en facebook zullen we ook melden dat we deze overstap maken. De overstap 
zal in ieder geval voor 1 juni  plaatsvinden, zodat de communicatie met iedere ouder in 
het nieuwe schooljaar beter geregeld is.  
 
Zodra we het ouderportaal gereed hebben, lanceren we ook onze nieuwe website.  

 

  

http://www.obspassepartout.nl/
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Eindtoetsscore Cito: 539, 2 

 
Groep 8 heeft de CITO eindtoets gemaakt. Er waren veel zenuwachtige kinderen, omdat 
de uitslag van de toets mogelijk kan leiden tot bijstelling van het eindadvies voor het 
vervolgonderwijs.  
Wij hebben weer net als voorgaande jaren een goed resultaat.  
De score ligt met 539,3 ruim boven het landelijk 
gemiddelde! 
Voor de school is dit belangrijk, omdat de overheid, 
helaas, de kwaliteit van de school laat afhangen van de 
resultaten op de eindtoets. 
Scholen in Nederland die moeite hebben om de score 
te halen, steken alle tijd in rekenen, taal en lezen en 
besteden minder tijd aan andere vakken. De doelen op 
die vakken zijn ook verplicht, maar worden niet 
getoetst. Dat is een verschraling van het onderwijs. 
Gelukkig heeft onze school naast goede resultaten ook 
andere prioriteiten, zoals Engels en alle kerndoelen die 
in het onderwijs ontwerpen worden aangeboden.   

 

Van de ouderraad 

 
Klassenuitje 

Na overleg tussen de klassenouders van groep 3B en 3C is besloten het groepsuitje 
gezamenlijk te organiseren. Op woensdag 22 mei gaan de kinderen van beide groepen 
naar Circus Rotjeknor in de Fenixloods op Katendrecht. 
Circus Rotjeknor heeft als jeugdcircus een pedagogische doelstelling, en zet het 
circusspel in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 
De kinderen uit beide groepen kijken reikhalzend uit naar deze leuke dag. 
 
De ouderraad 

 
Klassenuitje groep 1/2 oranje en 1/2 geel 

Woensdag 17 april was het zover, de groepen 1/2 oranje en 1/2 geel mochten naar het 
circus Rotjeknor. Als een echt schooluitje zijn wij met bussen richting het circus 
vertrokken. Bij aankomst snel een pauzehapje eten en 
iedereen was er klaar voor. Als echte circusartiesten in de 
loods oefenen, maar eerst tijd voor een uitgebreide warming 
up met elkaar. Eenmaal goed opgewarmd hebben wij onder 
andere in de trapeze en linten gehangen, over een hoog koord 
en grote bal gelopen en leren jongleren met sjaaltjes en 
ringen. Wat hebben de kinderen, docenten en hulpouders 
genoten van deze circusochtend. Na afloop weer hup de bus in 
en terug naar school, waar onze schooldag er vrijwel gelijk 
opzat. Volmondig en met zijn allen kunnen wij zeggen dat dit 
een geslaagd klassenruitje is geweest.  
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Schoolfotograaf 

Op  3,  4 en  5 april was  het weer tijd voor de jaarlijkse schoolfoto’s. Wij hebben als 
werkgroep samen met de fotograaf met veel plezier gezorgd om alle kinderen, 
broers/zussen en docenten zo leuk mogelijk op de foto te krijgen. Terugkijkend naar de 3 
dagen zijn wij tevreden. Wij hopen dan ook dat er leuke foto’s uit zijn voort gekomen. 
Uiteraard kan het altijd voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent of leuke ideeën/ 
tips voor volgend jaar hebt, dan horen wij dit graag via ouderraad@obspassepartout.nl . 
Wij willen onze fotograaf van dit jaar Adrienne en haar dochter Martine heel erg 
bedanken voor hun inzet, gezelligheid en de foto’s. 
Nieuwsgierig naar wat Adrienne nog meer kan doen naast schoolfoto’s?  
http://a3nn.nl/  
 
Voor nu gaan wij alvast brainstormen voor de schoolfoto’s voor het 
volgende schooljaar. 
 
Groeten, 
José, Charity en Kim 
Werkgroep Schoolfotograaf 
 
Kijkdagen 

 
Voor de groepen 1/2 organiseren we weer kijkdagen. De uitnodiging wordt verzorgd door 
de groepsleerkracht. Voor vragen, kunt u bij de groepsleerkracht terecht. 
 
Absentiemelding 

 

De absentiemelding op de website werkt niet meer. Wij vragen u om direct een mail aan 
de groepsleerkracht te sturen. Voornaam.achternaam@obspassepartout.nl 
 
Waarschijnlijk is dit het gevolg van de werkzaamheden voor de nieuwe website. Bedankt 
voor uw begrip. 
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