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Het schooljaar 2018 2019 zit er alweer bijna op. En daarmee is mijn eerste jaar als schoolleider ook bijna achter de
rug. En wat heb ik een fantastisch leuk, goed en spannend eerste jaar gehad! De Brederode Daltonschool is een
geweldige school met leuke en talentvolle kinderen, betrokken ouders en een fantastisch team. Ook bij OPO
IJmond ben ik door iedereen met open armen ontvangen. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren met de leerlingen,
het team en de ouders verder te bouwen aan een sterke daltonschool waar we elke dag uitdagend onderwijs
bieden voor elke leerling. Ik bedank iedereen voor de samenwerking het afgelopen schooljaar, mede uit naam van
ons team! Danielle Rodenhuis
Alle herstelwerkzaamheden op de beide schoolpleinen zijn uitgevoerd. De (klim)toestellen
zijn weer volop in gebruik. Er heeft zich een groepje ouders opgeworpen om, in overleg met
de ouderraad en het schoolteam, de beide pleinen door middel van beschildering uitdagender
te maken voor alle kinderen. Met het creëren van een “kingveld” gaat een grote wens van de
kinderen van de bovenbouw in vervulling. Er zijn meer plannen om de schoolomgeving beter in te richten. Hierover
hoort u later meer. Lijkt het u leuk om volgend schooljaar hierin mee te denken, meldt u dat dan bij school of bij
de ouderraad (via or@brederodedalton.nl)
Op school kunnen we niet zonder ouders. De ouders zijn onmisbaar als ondersteuning bij allerlei uitjes, feestjes,
sportactiviteiten, etc. Elke groep heeft een (of meerdere) klassenouders en er zijn commissies die vallen “onder”
de ouderraad (OR) en zelfstandig werkende commissies. De OR bestaat uit een voorzitter, een penningmeester
en een secretaris en commissieleden. De commissies geven samen met de school vorm aan hoe we Sinterklaas
vieren, wat er moet gebeuren voor de kerst en wat er nodig is voor de sportdag, etc.
De OR vergadert drie keer per schooljaar over alles rondom extra activiteiten die de school aanbiedt. De OR gaat
over het innen en besteden van de ouderbijdrage. Er is altijd een teamlid aanwezig bij de vergaderingen. De ORvergaderingen zijn voor alle ouders toegankelijk en de agenda wordt met alle ouders gedeeld. Lijkt het u leuk om
mee te denken over de invulling van de activiteiten of wilt u meehelpen in één van de commissies dan bent u van
harte welkom op de OR vergaderingen. De OR gaat niet over schoolbeleidszaken.
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders (OMR) en
personeelsleden (PMR). De MR vergadert ongeveer 4 keer per schooljaar. De agenda wordt
gedeeld met alle ouders. Op de agenda staan open en besloten onderwerpen. Ouders kunnen
zich voor de open onderwerpen aanmelden als toehoorder bij de MR.
Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid over
verschillende onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de
medezeggenschapsraad voordat er een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een
belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De leden van de medezeggenschapsraad worden
gekozen door alle ouders of personeel van de school. Zij vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. De
algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (WMS).
De MR van de BDS bestaat uit 6 leden. Op dit moment zijn dit voor de ouders Jan-Lourens Bolt (voorzitter) en
Carlijn Zandbergen (secretaris) en zijn er zojuist verkiezingen geweest voor een nieuw ouderlid, die de plaats van
Michiel Klein in zal gaan nemen. Jan-Lourens heeft het volgende laten weten: ,,Gezien het groot aantal
enthousiaste aanmeldingen voor de MR-vacature en het verschil van inzicht met de schoolleiding over het te
voeren beleid, heb ik ervoor gekozen vanaf volgend schooljaar te stoppen als ouderlid van de MR”.
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De school bedankt Michiel en Jan- Lourens heel hartelijk voor hun enorme inzet voor onze school de
afgelopen jaren. Mede door jullie inzet en enthousiasme zijn er mooie ontwikkelingen geweest waarvan het
opzetten van de Babarrungroep maar één voorbeeld is van wat jullie samen met de school hebben kunnen
realiseren.
Dit betekent dat er voor volgend schooljaar twee vacatures zijn binnen de oudergeleding. Nina van Dord en Jiska
Nijssen zijn de leden voor het personeel en ook binnen het team komt een vacature beschikbaar voor het nieuwe
schooljaar omdat het 3e personeelslid , Wilma Jonker, afscheid neemt van de MR.
Er zal aanstaande maandag gecommuniceerd worden welke twee ouders en welke leerkracht de meeste stemmen
hebben gekregen en wat de nieuwe samenstelling van de MR gaat zijn vanaf 2019 2020. Als u onderwerpen heeft
waarvan u vindt of denkt dat de MR deze moet bespreken, kunt u een van de ouders aanspreken of gebruik
maken van het algemene e-mailadres. De MR is er voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. De MR is
te bereiken via mr@brederodedalton.nl
Nieuws van onze ontwikkelteams
In de vorige Brederbode heeft u kunnen lezen dat ons daltonontwikkelteam druk bezig is
geweest met het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen door middel van het
portfolio. We hebben nieuwe formulieren gebruikt bij de laatste gesprekken en het
gebruik hiervan gaan we evalueren met het team en de leerlingen. Vanuit het geven van
eigenaarschap aan de leerlingen vinden wij het van groot belang we ook de ouders zo
vroeg mogelijk betrekken bij deze ontwikkeling. Een kind profiteert immers het meest van
het onderwijs als school en ouders samenwerken. We gaan daarom vanaf volgend
schooljaar in de 3e en 4e schoolweek beginnen met startgesprekken. Het laatste
portfoliogesprek van het huidige schooljaar geeft de meeste input voor deze gesprekken.
De leerling draagt bij dit gesprek het portfolio over aan de leerkracht van het nieuwe
schooljaar. Daarnaast is het een mooie kans voor ouders om persoonlijk kennis te maken
met de nieuwe leerkracht. De portfoliogesprekken daaropvolgend verschuiven dan iets in
het schooljaar naar februari en naar juni. Hiermee kunnen we ook de resultaten van het
leerlingvolgsysteem meenemen. Het portfolio blijft echter leidend.
Op het gebied van ICT zijn we vooral kritisch aan het kijken naar de inzet van de Chromebooks. De Chromebooks
blijven volgens een vast schema in de groepen ingezet. De proef met het het afnemen van een digitale toetsing
heeft een positief gevolg. We zien een positieve ontwikkeling in betrokkenheid van de leerlingen en een werkdruk
vermindering voor de leerkracht. De regels rondom de AVG blijven ons bezighouden (zie ook het berichtje over
Parro)
Ons ontwikkelteam OOM (Onderwijs Op Maat) blijft druk bezig om het nieuwe programma voor OOM door te
ontwikkelen. Door het aanstellen van onze onderwijsassistent Jacqueline Aberkrom voor de reguliere groepen,
krijgen leerkrachten meer tijd beschikbaar om hun onderwijs aan kleine groepen leerlingen vorm te geven, gericht
op het behalen van een bepaald leerdoel.
Op de maandag en vrijdagmiddag blijft er extra aandacht voor het behalen van bepaalde leerdoelen. In een klein
groepje werken van maximaal 4 leerlingen wordt met leerkrachten gewerkt aan bijvoorbeeld het beheersen van
klokkijken, tafels en spellingscategorieën. De eigen leerkracht bepaalt welke leerling aan welke doelen werkt.
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Ondanks de start van groep Babarrun (zie hieronder) blijft er veel aandacht nodig voor extra aanbod. Hierin gaat
inhoudelijk niet veel veranderen. We willen blijven werken met extra lesaanbod (zoals Spaans en wiskunde)
kortdurende projecten, Plannex, de verrijkingskalender, etc. We streven ernaar om in de tweede schoolweek te
beginnen met dit aanbod. In de eerste schoolweek kunnen we dan aan ouders laten weten welke leerlingen er
betrokken gaan zijn bij het extra aanbod.
In januari zijn we gestart met het onderzoek naar een voltijds klas voor hoogbegaafde leerlingen. Wij
zijn blij en trots dat we per 26 augustus kunnen beginnen met het aanbieden van deze andere vorm
van onderwijs. Wij worden hierin financieel ondersteund door OPO IJmond en het
Samenwerkingsverband. De ouders en de kinderen die in deze groep gaan starten zijn al op de
hoogte. Ook alle andere kinderen weten er al van. De Babarrungroep wordt een groep van de BDS.
Alles rondom de school geldt dus ook voor deze groep. Mocht u vragen hebben over deze nieuwe
vorm van onderwijs bij ons op school, stuurt u die dan naar babarrun-bds@opoijmond.nl
Onze schoolgebouw stelt ons zo af en toe voor uitdagingen. Vooral de warmte speelt ons
parten de laatste (en waarschijnlijk ook de komende) weken. Het is goed dat u weet dat wij
een aantal schoolbrede afspraken hebben om hiermee om te gaan. Helaas beschikken de
school, de ouderraad en het bestuur niet over de middelen voor bouwtechnische
verbetering, zoals een airco of andere manier van klimaatbeheersing. De gebouwen zijn van
de gemeente en zij gaan over dit soort uitgaves. Het is helaas een probleem dat landelijk
gevoeld wordt. U kunt de school helpen door een mail te sturen naar
info@brederodedalton.nl met in de onderwerpregel “Zorg rondom klimaatbeheersing op de Brederode
Daltonschool”. De school verzamelt deze mails en geeft dit door naar de verantwoordelijke bij de gemeente.
Wellicht bereiken we samen meer op dit gebied. Op OPO IJmond niveau zijn er wel gesprekken gaande over het
invoeren van een tropenrooster op warme dagen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang hiervan.
Graag herinneren we de ouders nog even aan het aangeven van privacy voorkeuren voor hun
kind aangaande het delen van foto’s via onze sociale mediakanalen. U heeft hier in februari een
bericht over ontvangen. Dit is nog niet voor alle kinderen gebeurd. Het is een kleine moeite en u
helpt ons hier enorm mee. U kunt de privacy voorkeuren aangeven via Parro. Dit doet u door in Parro naar de
groep van uw kind te gaan. Daar kunt u kiezen tussen mededelingen en instellingen. Kies hier voor Instellingen. Daar
kunt u kiezen voor privacy voorkeuren. Hier kunt u aangeven waar u de voorkeur
aangeeft voor uw kind via het pictogram van het schildje. De leerkracht kan nu zien
waar u de voorkeur aan geeft en houdt hier rekening mee. De school vraag u één
keer per schooljaar hier nogmaals naar te kijken en waar wenselijk aan te passen.

Belangrijke data 2018 2019
1 juli
2 juli
3 juli
3 juli
10 juli
10 juli
5 juli
Week 8 juli
12 juli 12.15 uur

Studiedag
8.30 uur koffie inloop Brood & Spelen de nieuwe TSO-partner
op het daltonplein!
Speeltuin dag groep 1 en 2
Kennismaken met de nieuwe leerkracht groep 5 t/m Babarrun
Kennismaken met de nieuwe leerkracht groep 1 t/m 4
Juffendag groep 4
Rapport 2
Afscheid groep 8
Start ZOMERVAKANTIE

Alle kinderen vrij
Meer info over de TSO bijgevoegd
en volgt in de week van 1 juli
Ouders welkom in de klas vanaf 12.00 uur!
Ouders welkom in de klas vanaf 12.00 uur

10 juli laatste schooldag voor groep 8
1e schooldag 19/20 maandag 26 augustus

Willem de Zwijgerlaan 110 2082 BD Santpoort-Zuid 023 5377038 06 28253323 info@brederodedalton.nl

BREDERBODE
juni/juli 2019

Belangrijke data 2019 2020
26 augustus

Start nieuw schooljaar

vrijdag

Met spetterend
leerlingen!

27
september

optreden

van

Vakantie 2019 2020 Regio Noord

Studiedagen 2019 2020 (vastgesteld in overleg met de MR):
vrijdagmiddag 17 oktober 2019
maandag 28 oktober 2019
vrijdag 6 december 2019
vrijdag 14 februari 2020
dinsdag 16 juni 2020

12.15 uur groep 5 t/m Babarrun vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

Willem de Zwijgerlaan 110 2082 BD Santpoort-Zuid 023 5377038 06 28253323 info@brederodedalton.nl

alle

