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17 januari - 28 januari: 

Afname M-toetsen (Cito) 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De weken na de zomervakantie noemen we de gouden weken. In navolging hiervan 

zijn we nu begonnen aan de zogenaamde zilveren weken waarin het 

groepsvormingsproces nogmaals, zij het in een korter tijdsbestek, plaatsvindt. Er is 

dus ook deze weken veel aandacht voor groepsvormende activiteiten in de groepen. 

Daarnaast zijn we deze week in de groepen 8 begonnen met het afnemen van de M-

toetsten (Cito) rekenen en spelling (en volgende week begrijpend en technisch 

lezen). De sfeer is goed en leerlingen komen uitgerust en gefocust over. Volgende 

week beginnen ook de groepen 3 t/m 7 aan hun M-toetsen. U kunt ervoor zorgen 

dat de leerlingen vanaf maandag uitgerust naar school komen zodat ze zich goed 

kunnen concentreren. De komende twee weken zullen de leerlingen nog bezig zijn 

met de toetsen. Daarna gaan we verder met het reguliere programma. In de 

voortgangsgesprekken in de week van 14 februari wordt u uitgenodigd om de 

voortgang van uw kind te komen bespreken. We zijn als team uitgerust en vol 

energie begonnen en hopen er met uw kinderen en u een mooi en leerrijk jaar van te 

maken! 



   
 

   
 

Corona 

We zijn ontzettend blij dat we deze week gewoon de deuren konden openen voor 

onze leerlingen. Het blijft een spannende periode gezien het groot aantal 

besmettingen in Amsterdam. Maar de eerste week hebben we nauwelijks meldingen 

gehad van besmettingen. Helaas moesten twee collega's in quarantaine maar 

gelukkig konden we dit als team opvangen zodat de leerlingen gewoon naar school 

konden. De komende tijd zullen mogelijk nog leerlingen en leerkrachten besmet 

raken en/of in quarantaine moeten. We wensen iedereen die dit overkomt sterkte. 

Laten we elkaar goed op de hoogte houden! Mocht uw kind thuis moeten blijven, 

neem dan ook contact op met de leerkracht zodat in onderling overleg gekeken kan 

worden wat uw kind thuis kan doen om achterstanden te voorkomen. 

 

Monitorgesprek 

Op 9 december jl. heeft de bestuurder van AWBR, Theo Hooghiemstra een 

monitorgesprek gehad met de directeur en IB. Daarnaast waren twee adviseurs en 

een collega-directeur (van de Joop Westerweel) bij het gesprek aanwezig. Op deze 

manier houdt onze bestuurder zicht op de kwaliteit van onze school (en ons 

onderwijs).  

In het gesprek heeft de directeur o.a. toegelicht dat we bezig zijn met de 

intensivering van ons rekenonderwijs. Daarnaast blijkt dat we onze groep 8-

leerlingen hoge adviezen geven. De oudertevredenheid was een aandachtspunt. De 

indruk bestaat dat ouders inmiddels weer meer betrokken en tevreden zijn over de 

Rosa Boekdrukker. We zullen voor de zomer nog een oudertevredenheidsonderzoek 

houden zodat we deze veronderstelling kunnen toetsen en eventuele verbeterpunten 

kunnen oppakken.  

De bestuurder heeft vastgesteld dat de directie de schoolontwikkeling goed op het 

netvlies heeft. Samen met MT, IB en leerkrachten neemt de directeur actie waar 

nodig. De bestuurder heeft hier zijn vertrouwen over uit gesproken. Helaas was het 

gesprek nu digitaal (wegens corona) en de bestuurder geeft aan dit schooljaar graag 

nog een keer op bezoek te komen om ook in gesprek te kunnen gaan met ouders, 

leerkrachten en leerlingen. 

 

Leerlingenraad 

Tijdens de Rosadag heeft onze stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki de leerlingenraad 

uitgenodigd om in te spreken tijdens de stadsdeelcommissie. Op 21 december jl. 

hebben de leerlingen van de leerlingenraad via een teamsvergadering hun punten 



   
 

   
 

naar voren gebracht. Ze 

willen doeltjes op het 

voetbalveld, grotere 

trampolines en meer groen 

op het schoolplein. 

Het was spannend om 

digitaal én in zo'n grote 

vergadering in te spreken. De 

leerlingen kregen positieve 

feedback van een aantal 

commissieleden die blij 

waren met de betrokkenheid van deze jonge doelgroep. De portefeuillehouder, 

Carolien de Heer, gaf aan dat volgens haar de doeltjes relatief gemakkelijk te 

realiseren zijn en dat ze positief was over het vergroeningsidee. De trampolines zijn 

volgens haar moeilijker te realiseren gezien de veiligheidseisen die ermee gepaard 

gaan. 

 

Sportfolio: wijziging rapport gym 

We zullen voor het rapport van gym over gaan op een andere manier van 

beoordelen. Onze leerlingen zullen een Sportfolio bij gaan houden voor het vak 

bewegingsonderwijs. Bij het beoordelen wordt de leerling zelf betrokken; het 

Sportfolio zal samen met juf Marike worden ingevuld. In unit 2 worden er 

lessenreeksen aangeboden van bepaalde beweegactiviteiten en in het Sportfolio is 

dan het proces af te lezen. Verder dient de leerling iets te zeggen over de eigen inzet 

en sportiviteit. Voor unit 1 ziet het Sportfolio er iets anders uit. De leerlingen 

beschrijven waar ze trots op zijn en hoe het ervoor staat met hun inzet, 

beweegvaardigheid, spelinzicht en sportiviteit. Het Sportfolio is een pilot en we 

zullen aan het eind van het schooljaar evalueren en mogelijk het Sportfolio bijstellen. 

Bij het 1e rapport in februari zal het Sportfolio worden bijgevoegd. Saida (moeder 

van Rania en Sabir) heeft ons Sportfolio vormgegeven, waarvoor hartelijk dank! 

 

Nieuwe collega: Monieke van de Walle stelt zich voor 

Beste ouders,  

Langs deze weg wil ik me even voorstellen. Ik ben Monieke van de Walle en 

afgelopen week ben ik gestart als intern begeleider op de Rosa Boekdrukker voor de 

leerjaren 4 t/m 8. Ik woon in Amsterdam en ik zit alweer meer dan 30 jaar in het 

onderwijs. Ik ben voor lange tijd werkzaam geweest in het speciaal Onderwijs. 

Afgelopen week ben ik hartelijk ontvangen door mijn nieuwe collega’s. Ik heb hier 



   
 

   
 

een fijne start gemaakt en voel me welkom. Ik kijk uit naar de samenwerking en hoop 

alle leerlingen snel bij naam te kennen. 

 

Tussen Schoolse Activiteiten (TSA) 

De voorbereidingen voor een nieuw blok activiteiten is in volle gang: 

A.s. maandag 17 januari is de laatste dag dat de TSA formulieren kunnen worden 

ingeleverd. 

In de week erna, vanaf 24 januari, horen de kinderen waar ze voor ingedeeld zijn. 

De activiteiten starten dan in de week van 31 januari. 

 

Talentkoor zoekt leerlingen 

Het talentkoor van de Rosa Boekdrukker gaat starten en zoekt leerlingen! 

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 met talent en motivatie is er elke 

donderdagmiddag van 15:00-16:00 uur het Rosa Boekdrukker Talentkoor! We zullen 

in de groepen vragen welke leerlingen enthousiast zijn om mee te doen. Vervolgens 

zullen we u benaderen om toestemming te vragen. Het koor zal door een 

vakleerkracht van Aslan Muziekcentrum begeleid worden en deelname is gratis. De 

lessen duren t/m juni. In tegenstelling tot eerder bericht zullen we 27 januari 

beginnen zodat we nog wat tijd hebben om te werven. U kunt zich ook direct 

aanmelden voor deze wekelijkse lessen op bredeschool@rosaboekdrukker.nl. 
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