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Vanuit de directie 
 

Voorjaarsvakantie: 
De maanden januari en februari zijn voorbij gevlogen. In de klassen is 
er veel werk verzet en er zijn in de aanloop naar het carnavalsfeest 
veel creatieve activiteiten zichtbaar in de school.  
Bijzonder dit jaar is wel het oudertevredenheidsonderzoek en het 
leerling-tevredenheidsonderzoek dat in de afgelopen weken onder 
alle ouders en onder de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 is 
uitgevoerd. Bij de leerlingen is er uiteraard sprake van een 
deelnamepercentage van 100% en bij de ouders heeft ook net meer 
dan 50% de vragenlijst ingevuld. Nu is het wachten op de resultaten 
en de conclusies die we daaraan kunnen verbinden. We verwachten 
dat onderzoeksbureau DUO deze gegevens elk moment met ons zal 
kunnen delen. 
Bijna traditioneel was er in de afgelopen maanden sprake van een 
griepgolf onder kinderen, leerkrachten en ongetwijfeld ook onder de 
ouders. Laten we hopen dat we na de voorjaarsvakantie allemaal 
gezond en wel weer op school verschijnen, de temperatuur 
voorjaarskenmerken vertoont en het zonnetje ons gaat helpen aan 
het voorjaarsgevoel. 
 

Schoolfotograaf: 
Dit schooljaar staat de afspraak met onze schoolfotograaf gepland op maandag 1 april. 
Op beide locaties zullen weer portretfoto’s, groepsfoto’s en foto’s van broertjes/zusjes worden 
gemaakt. 
Vanuit de Ouderraad zullen de fotografen worden begeleid om alles in goede banen te leiden. 
In overleg met de Ouderraad heeft de fotograaf dit schooljaar de achtergrond bij zich die u ziet op 
de foto. Goed om te weten als u rekening wilt houden met de kleding op die dag. 
 

 
 
Rapporten: 
Vrijdag 22 maart krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 het 2e rapport mee naar huis. Op dinsdag 26 en 
donderdag 28 maart vinden er vervolgens de 10-minuten gesprekken plaats. Er zijn hierbij de gebruikelijke 
mogelijkheden: 
Ouders geven aan dat een gesprek gewenst is; 
De leerkracht geeft aan dat een gesprek gewenst is; 
Ouders en leerkracht vinden beiden een gesprek niet nodig; 
Via SocialScools kunt u vanaf vrijdag 22 maart t/m zondag 24 maart een tijdstip reserveren voor het 10-minuten 
gesprek. 
 

Open Dag: 
Woensdag 13 maart is de jaarlijkse open dag van de Willibrord. Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar 
kunnen deze dag de school bezoeken om een indruk te krijgen van de manier van werken en sfeer te proeven in de 
school. 
Ter promotie van deze dag willen we u vragen om een poster thuis voor het raam te hangen. Deze poster hebben alle 
oudste kinderen van het gezin vandaag na het Carnavalsfeest mee naar huis gekregen of de poster wordt op 
donderdag 21 februari meegegeven. Het zou leuk zijn als we vele posters in de wijk gaan tegenkomen. 
 

Agenda:  
 Vrijdag 22 februari start 

Voorjaarsvakantie. 

 Woensdag 13 maart Open Dag, 

hangt u ook een poster op? 

 Vrijdag 15 maart stakingsdag 

van de leerkrachten, school is 

gesloten. 

 Woensdag 20 maart GTO avond 

groepen 8 van 19.30 tot 20.30 

uur. Iedereen is welkom. 

 Een aantal woensdagen in 

maart: schoolvoetbal voor de 

groepen 5 t/m 8. 

 Vrijdag 22 maart rapporten 

mee voor de groepen 3 t/m 7. 

 26 + 28 maart 10-minuten-

gesprekken groepen 3 t/m 7 

 Vrijdag 29 maart Open Podium 

 Maandag 1 april schoolfotograaf 

 Vrijdag 12 april Koningsspelen 

 Dinsdag 16 april ROUTE 8 

eindtoets in de groepen 8. 
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Adviezen Voortgezet Onderwijs:  
Dit schooljaar zullen er 71 leerlingen van groep 8 de Willibrord gaan verlaten richting het Voorgezet Onderwijs.  
In januari is met alle ouders en leerlingen gesproken over het advies dat wij als school het beste bij iedere leerling 
vinden passen. Ook hebben alle ouders het Onderwijskundig Rapport (OKR) ontvangen waarin het advies en de 
bijbehorende argumenten zijn omschreven. Met dit OKR zijn alle ouders en leerlingen vervolgens de open dagen 
gaan bezoeken van V.O. scholen die passen bij het basisschooladvies.  
Het advies van RKBS Willibrord is gebaseerd op de resultaten die de leerlingen behalen bij de verschillende vakken en 
op de resultaten van de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Daarnaast zijn echter ook de werkhouding, de 
motivatie, de inzet, de huiswerkattitude en de begeleiding van ouders, die van invloed zijn op het uiteindelijke 
schooladvies.   
Zetten we alle adviezen op een rijtje dan ziet het overzicht er voor dit schooljaar als volgt uit:  
 

richting aantal leerlingen percentage 

VWO 27 38,0% 

HAVO/VWO 5 7,0% 

HAVO 14 19,7% 

VMBO-T/HAVO 7 9,9% 

VMBO-T 10 14,1% 

VMBO-K/T 2 2,8% 

VMBO-K 3 4,2% 

VMBO-B/K 2 2,8% 

VMBO-B 1 1,4% 

totaal 71 leerlingen 100% 

 
Vanuit het team:  
 
Ophalen oud papier: 
Het oud papier dat u verzamelt wordt opgehaald op donderdag 14 maart Met de opbrengst worden extra materialen 
gefinancierd, waar normaliter geen budget voor is. Donderdag 11 april is het volgende ophaalmoment. Hartelijk dank 
voor uw bijdrage. Daarna volgen nog deze ophaaldata: 9 mei, 13 juni, 11 juli en 8 augustus. 
 

‘MyEnglishLab’ in de groepen 5 t/m 8: 
Naast de methode Big English gaat nu ook het online programma My English lab gebruikt worden in de groepen 5 
t/m 8.  Het is een online programma waar kinderen via allerlei oefeningen hun Engelse vaardigheden kunnen 
oefenen. De leerkracht zet in het programma de oefeningen klaar en kan daarbij ook de resultaten monitoren. De 
leerlingen werken op hun eigen niveau en tempo. Ze krijgen direct feedback op het gemaakte werk. De kinderen 
loggen in via hun eigen account en kunnen bijvoorbeeld aan de slag op hun eigen tablet. Het is een welkome 
aanvulling op de methode Big English, waar vooral het accent ligt op de communicatieve vaardigheden. 
My English lab wordt over de hele wereld gebruikt op zowel basisscholen als in het voortgezet onderwijs. 

 
Nieuwe Helden in Opleiding: 

Hero Town NL is een stichting die kinderen helpt zich te 
ontwikkelen tot empathische, betrokken en actieve burgers. 
Wij helpen scholen om hun leerlingen vanuit goed 
burgerschap bagage mee te geven om nú al iets extra’s te 
kunnen betekenen voor hun omgeving. Leerlingen 
ontwikkelen de gewoonte om zich binnen en buiten de 
schoolmuren als actieve burger op te stellen en leren 
vaardigheden aan waar ze hun verdere leven zelf ook veel aan 
hebben.  
In het Nieuwe Heldenproject voor het basis- en voortgezet 
onderwijs geven we kinderen met behulp van vijf lessen de 

kennis en vaardigheden om zich als Held in te zetten. 
Helden zijn volgens Hero Town mensen die hun nek uit durven te steken voor anderen die hun hulp nodig hebben. 
Het dagelijks oefenen met kleine heldendaden is dé juiste voorbereiding voor heldengedrag in meer uitdagende 
situaties. 
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Hero Town NL geeft door middel van het Nieuwe Helden Project leerlingen de mogelijkheid om de Nieuwe Held in 
zichzelf te ontplooien. Er zit namelijk een held in iedereen. Het is echter niet altijd makkelijk je hier ook naar te 
gedragen. Er zijn spanningen en groepsprocessen die constant op ons werken en ons kunnen tegenhouden een held 
voor een ander te zijn.  
Het Nieuwe Helden Project leert leerlingen hiermee om te gaan. Boven alles doen we dit met een groei mindset: 
door te oefenen met heldendaden,  je heldenkwaliteiten te ontwikkelen en concreet bezig te zijn met hóe je impact 
kunt maken voor een ander, ontwikkel je je als Nieuwe Held en maak je het je automatisme om de held voor een 
ander te zijn.  
Het doel Het Nieuwe Helden project maakt leerlingen bewust van de invloed van hun sociale omgeving, en geeft ze 
de tools in handen om hier op een positieve manier mee om te gaan. Daarnaast leren zij een ander te helpen 
wanneer nodig en op te staan bij onrecht en iets te zeggen wanneer de meeste anderen niets doen. Onze methode 
berust op wetenschappelijke kennis en wordt getoetst met een effectiviteitsmeting. Zo blijven we ons programma 
ontwikkelen en zorgen we voor een langdurig effect door duurzame gedragsverandering. Tijdens de lessen werken 
we veelal vanuit de interactie met leerlingen. Zij geven vorm aan de les door met hun eigen voorbeelden aan de slag 
te gaan. Ons doel is niet om kant en klare helden af te leveren, maar juist om het vlammetje aan te wakkeren dat in 
iedereen zit, en om leerlingen te laten zien hoe ze dit vlammetje verder kunnen ontwikkelen en kunnen oefenen om 
steeds meer en vaker een Nieuwe Held te zijn. Het lesprogramma wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd van 10 
tot 14 jaar. Dit betekent dat de trainers van Hero Town NL bij ons komen trainen in de groepen 6, 7 en 8. 

 
 
Open podium vrijdag 29 maart 2019: 
Het duurt nog even, maar wij willen u graag tijdig op de hoogte brengen van het aankomende Open Podium.  
Op vrijdag 29 maart kunnen wij weer gaan genieten van diverse optredens verzorgd door de groepen 1 t/m 8. 
In onderstaand schema kunt u zelf bekijken op welk tijdstip welke groepen deze ochtend aan de beurt zijn.  
Ouder(s)/verzorger(s) van de geel gearceerde groepen zijn van harte welkom om bij het Open Podium aanwezig te 
zijn. De geel gearceerde, vetgedrukte/onderstreepte groepen zijn de groepen die deze ochtend het Open Podium 
gaan presenteren. 
 
   8.30-9.15 uur       10.00-10.45 uur  11.15-12.00 uur 

Vrijdag 29 maart  

 

1/2B 

1/2C 

3A 

5B 

8B 

1/2A 

4B 

5A 

6B 

7A 

8A 

 

3B 

4A 

8C 

6A 

7B 

Maandag 3 juni 2019 

 

1/2C 

1/2B 

4A 

5A 

7B 

 

1/2A 

3A 

5B 

6B (presenteert) 

 

3B 

4B 

6A 

7A 

 

De groepen 8 doen het laatste open podium (maandag 3 juni 2019) niet mee vanwege  
de afscheidsmusicals. Wij hopen wederom op geslaagde optredens en een gezellige ochtend.  
De Open Podium Commissie.  
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ROUTE 8 eindtoets op dinsdag 16 april: 
ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft 
een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt er weergegeven of de referentieniveaus* behaald zijn. De 
toets wordt digitaal (via onze Snappet tablets) afgenomen en duurt  meestal slechts een ochtend. Soms heeft een 
kind iets meer tijd nodig. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt u kind in een beveiligde omgeving. 
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een 
eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel of te moeilijke of te 
gemakkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. 
Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er 
ondersteuningsmogelijkheden. 
De rapportage ontvangt u later. Hier worden de resultaten van de onderdelen, het schoolniveau en de behaalde 
referentieniveaus weergegeven.  
*Referentieniveaus Op de rapportage worden de referentieniveaus (1F/2F/1S) weergegeven. Deze niveaus geven aan 
wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen, dit is wettelijk vastgelegd. 
We wensen de kinderen veel succes. 
 
 

Extra:  
  

 Minitruckers: 
Een kleine groep vrijwilligers organiseert op 30 en 31 maart een minitrucks evenement in 
het Willem Huygens en ’t Koetshuys (onder de O.L.V.G. kerk). 
Deze 2 zalen worden omgebouwd tot een miniwereld waar  trucks  in de rondte rijden en 
zelfs werkzaamheden gaan verrichten. Een uitje voor het hele gezin. 
Dit alles wordt geregeld door de vereniging mini truckers.nl en RC minitruck haaglanden 
met leden uit Berkel en Rodenrijs en uit andere delen van Nederland. 
 

 

 
 
Dol-fijn Jezelf Zijn Event Haaienzaal Blijdorp, Zondag 24 maart 2019: 

 
Het eerste, nieuwe event voor hooggevoelige en eigen-wijze kinderen en 
hun ouders in Nederland. Een superleuke, liefdevolle en leerzame 
belevenis voor het hele gezin. 
Wanneer: 
Op zondag 24 maart 2019 van 10:00 uur tot 12:30 uur. Je mag tot 17:00 
uur de dieren bezoeken en spelen in de superleuke speeltuin. 
 
 

Wat gaan we doen: 

♡ Ontspanningsoefeningen voor rust in je hoofd en lijf 

♡ Iets leuks met muziek 

♡ Grappige opdrachten met elkaar 

♡ Superhandige tips delen, o.a. over spiegelen 

♡ En nog veel meer leuke en leerzame dingen. Daarna mag je de dieren bezoeken, dus een hele dag plezier. 
Wat krijg je? 
~Een superleuke belevenis 
~Handige tips voor thuis 
~Veel lekkers en drinken 

~Veel positieve, nieuwe energie en verbinding ♡ 

Een hele dag in Blijdorp en aan het eind krijg je een verrassing mee naar huis ♡ 
Kosten 55 euro per persoon voor een hele dag in Blijdorp, inclusief entree voor de dierentuin. Vanaf 4 personen krijg 
je 20 euro korting. Kijk voor meer info en tickets op www.dolfijnjezelfzijn.nl 
 


