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16 juni 2022

Betreft
Schooljaar 2022-2023

Geachte ouders,

Met het einde van het schooljaar in zicht, geven wij u graag de nieuwe groepsindeling. Tevens blikken wij
terug op het afgelopen jaar en geven wij aan waar wij ons komend schooljaar op richten.
Huisvesting Michaël
Met het huidige aantal leerlingen hebben wij recht op meer schoolruimte. Nu de school weer op volle toeren
draait, merken we dat er gebrek aan ruimte is. De pleinen en de gangen zijn in gebruik als les-, speel- en
instructieruimte. Er is een wachtlijst voor motorische oefentherapie en er zijn onvoldoende werkplekken voor
RT-leerkrachten en overleg.
Om alle schoolactiviteiten goed te kunnen uitvoeren is meer ruimte nodig.
De gemeente Rotterdam gaat over onderwijshuisvesting en heeft onze school 3 klaslokalen in de Eduard van
Beinum toegekend. In goed overleg met de besturen (BOOR en RVKO), directies en medezeggenschapsraden
worden er volgend jaar 3 groepen van één leerjaar in de nieuwbouw van de Eduard van Beinum gevestigd.
We gaan gebruik maken van 3 lokalen in één vleugel van de Eduard van Beinum. De 3 groepen hebben per
klas een eigen ingang op de begane grond, een ‘hoofdingang’ aan de Henriette Bosmanslaan én een eigen
speelplein om voor school te verzamelen en in de kleine pauzes te kunnen spelen.
Omdat de lokalen in de school 400 m verderop komen, ligt het voor de hand de lokalen voor de oudere, meer
zelfstandige kinderen te bestemmen. Er is gekozen voor leerjaar 7. Zij zitten maximaal één jaar in de
nevenhuisvesting en sluiten de basisschool in groep 8 af in het hoofdgebouw.
De verwachting is dat de school niet verder zal groeien en stabiliseert in leerlingenaantal.
Afscheid van collega’s
Een aantal collega’s neemt dit jaar afscheid. In het bijzonder noemen we juf Elyse. Juf Elyse gaat genieten van
haar dik verdiende pensioen. Juf Elyse werkt vanaf 1999 bij ons. De laatste jaren met name in groep 7. Wij
gaan haar missen! Met het team nemen we op gepaste wijze afscheid van haar.
Over het afscheid van de collega’s die verhuizen naar Parijs (juf Mirjam), naar Gelderland (juf Laura Spenke)
of naar Brabant (juf Kalinka) wordt u via de klas geïnformeerd.
Juf Daniëlle (groep 4) zet haar carrière voort op een andere school van de vereniging en juf Judtith (ICT) en
juf Manon (1 dag groep 3) oriënteren zich op ander werk.
Wij bedanken de collega’s voor hun inzet en de fijne tijd die wij met hen hadden!

Nieuwe collega’s
Wij zijn blij dat we in het nieuwe schooljaar nieuwe collega’s welkom kunnen heten.
In groep 4 komt juf Stephanie (fulltime). Juf Stephanie (31) heeft ervaring in de groepen 3 t/m 6 en heeft
jarenlang met veel plezier op een andere school van onze vereniging gewerkt. Zij was toe aan een nieuwe
uitdaging en vindt die bij ons.
Juf Wendy (42) komt ons team versterken in groep 1-2. De eerste 3 weken geniet zij nog van haar
zwangerschapsverlof. Daarna zet zij haar ervaring in voor het spelend leren in de onderbouw. Ook juf Wendy
heeft ervaring in diverse groepen. De laatste jaren werkte zij met kleuters. Haar hart ligt bij de jongste
kinderen van de school. Juf Wendy werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Amy (31) komt bij ons als intern begeleider. Zij werkt nu op een school in de binnenstad en had daar
diverse taken. Zij start bij ons als intern begeleider. O ja, juf Amy is een oud-leerling van ons!
Juf Juliëtte wordt in het nieuwe schooljaar onderwijsassistent bij ons op school. Zij werkt op maandag,
dinsdag en vrijdag.
Meester Floris is (minimaal) tot november eveneens aangesteld als onderwijsassistent.
Afscheid groep 8
De kinderen uit groep 8 hebben in mei de Centrale Eindtoets gemaakt en met een standaardscore van 538,5
een mooi resultaat behaald. Wij zijn dan ook trost op al onze schoolverlaters. Zij kunnen een goede start
maken in het voortgezet onderwijs.
De uitstroom van de kinderen van groep 8 in 2021-2022:

VMBO
VMBO T (MAVO)
VMBO T / HAVO
HAVO
HAVO VWO
VWO

Aantal leerlingen
3
9
8
17
19
28

Veel gekozen scholen:

Melanchthon Schiebroek, SGM Montessori Lyceum, Laurens Lyceum
Erasmiaans Gymnasium, Toorop Mavo, Wolfert Tweetalig, De
Theaterhavo/vwo; Het Lyceum Rotterdam voor Kunst, Wetenschap en
Onderzoek, Marnix Gymnasium

Verder met kwaliteit
Dit schooljaar is er een kwaliteitsonderzoek gedaan. Kinderen (groep 6 t/m 8), ouders en collega’s hebben
vragenlijsten ingevuld en de antwoorden zijn geanalyseerd door adviesbureau Beekveld en Terpstra. Door de
grote hoeveelheid data waarover zij beschikken, kunnen zij ook benchmarken met andere scholen in het land
en met scholen van onze vereniging. Wij scoren op vrijwel alle onderdelen zowel boven de externe benchmark
(de vergelijking met andere scholen in het land) als boven de interne benchmark (de vergelijking met scholen
van onze vereniging). Bovendien zijn we blij met de cijfers die gegeven zijn:
Kinderen gaven de school een 8,4 (landelijk 8,1).
Ouders waardeerde de school met een 8.1 (landelijk 7,6) en het team gaf de school met een 8,2 ook 0,5 meer
dan het landelijk gemiddelde.
Hoewel het rapport mooie scores laat zien, halen we er ook verbeterpunten uit. We gaan komend jaar na hoe
wij u beter kunnen informeren over wat er in de groepen gebeurt en hoe de ontwikkeling van uw kind
verloopt. Bovendien willen we de kinderen meer verantwoordelijkheid geven, meer initiatief laten nemen en

(mede-)eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces.
In groep 3 t/m 7 wordt het nieuwe schooljaar de rekenmethode vervangen. Wij werkten met ‘Wereld in
Getallen 4’, en gaan over op ‘Wereld in Getallen 5’.
Wij blijven ons inzetten voor goede resultaten en het rijke aanbod dat wij bieden.

In 2022-2023 gaan wij door met LeerKRACHT
In de “Staat van het Onderwijs” (jaarlijks rapport over het onderwijs in Nederland) is geconstateerd dat het
onderwijs in Nederland op een aantal punten beter kan. Hoewel uit de laatste inspectieonderzoeken de
kwaliteit van ‘De Michaël’ als goed is beoordeeld, werken wij met behoud van het goede aan verdere
ontwikkeling van onze school.
Wij werken in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Wij doen dit met de methodiek van
LeerKRACHT. Deze is gebaseerd op succesvolle onderwijsverbeteringen in het buitenland, ervaringen die in
Nederlandse scholen zijn opgedaan en ervaring van organisatieadviesbureau McKinsey met
cultuurtransformaties in grote bedrijven en instellingen.
Met behoud van het goede blijven we ons ontwikkelen om ons ideaal waar te maken: de optimale ontwikkeling
van kinderen die in staat zijn om te gaan met voor- en tegenspoed.
Wij willen onze leerlingen leren om belangen af te wegen, keuzes te maken en een eigen weg te gaan. Met als
doel dat ze voor zichzelf én voor anderen kunnen zorgen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de
maatschappij.
Gesprekken
Aan het begin van het nieuwe schooljaar staan de startgesprekken met de nieuwe leerkracht gepland. Het kan
zijn dat u het fijn vindt om ter afsluiting van het schooljaar een gesprek met de huidige leerkracht van uw kind
te hebben. Indien de leerkracht het noodzakelijk acht, wordt eerder contact met u opgenomen. In de overige
gevallen is het gesprek geheel vrijblijvend.
U ontvangt (groep 1 t/m 7) donderdag 30 juni bij het rapport een link waarvan u alleen gebruik hoeft te
maken als u behoefte heeft aan een afsluitend gesprek. De gesprekken vinden plaats op de maandag- en
dinsdagmiddag in de laatste schoolweek tussen 15.10 uur en 17.30 uur.
Dank
Namens mijn collega’s dank ik u voor de samenwerking in het (bijna) afgelopen jaar. Een bijzonder woord van
dank aan al diegenen die als vrijwilliger een extra bijdrage geleverd hebben aan de school.

Met vriendelijke groet,
Peter Zuijdam
Directeur St. Michaëlschool

De groepsverdeling 2022-2023
Wij starten het schooljaar met 7 kleutergroepen. Ouders van de kinderen uit groep 1-2 ontvangen vandaag de
groepssamenstelling voor het nieuwe schooljaar.
Er komen vier kleine groepen 3
De groepen zijn zo samengesteld dat er gelijkwaardige groepen ontstaan. Wij hebben daarbij rekening
gehouden met diverse factoren, zoals de leerlingenaantallen, de leeftijden, de verhouding jongens en meisjes,
kindkenmerken én bestaande vriendschappen.
In de groepen 3 werken komend jaar: juf Marcella, juf Marjolein met op vrijdag juf Fietje, juf Marin
(ma/di/wo) met juf Carlinde (wo/do/vr) en juf Miriam ten Donkelaar.
De ouders van de kinderen uit de groepen 3 ontvangen na deze brief een namenlijst, zodat u kunt zien in
welke groep uw kind volgend jaar zit.
Bij de verdeling van de kinderen zijn de leerkrachten met grote betrokkenheid en zorgvuldigheid aan de slag
gegaan. Hoewel het voor de ene leerling een iets grotere verandering dan voor de andere zal zijn, gaan wij
ervan uit dat de kinderen samen met hun leerkracht en klasgenootjes snel hun draai vinden. Wijzigingen in de
groepssamenstelling zijn niet mogelijk.
Groepsverdeling groepen 4 t/m 8
Huidige Huidige leerkracht(en) 2020- Wordt Nieuwe leerkracht(en)
groep

2021

groep

3A

Juf Marin / juf Carlinde

4

Juf Vera K

3B

Juf Marjolein / juf Sabine

4

Juf Ellen G (maandag juf Fietje)

3C

Juf Marcella

4

Juf Stephanie

4A

Juf Danitsja

5

Juf Anneloes

4B

Juf Vera

5

Juf Maylang (ma, di, vr)en juf Grazia (wo, do)

4C

Juf Daniëlle / juf Laura

5

Juf Ellen V (donderdag juf Vera A)

5A

Juf Ellen / juf Marjolein

6

Meester Nikki (ma,di,wo) en juf Rianne (do, vr)

5B

Juf Anneloes

6

Juf Danitsja

5C

Juf Maylang / juf Grazia

6

Juf Dorine

6A

Juf Dorine

7

Meester Edgar

6B

Juf Jacqueline / meester Nikki

7

Juf Zarife (ma juf Jacqueline)

6C

Juf Zarife / juf Vera (ma)

7

Meester Laurent (di juf Jacqueline)

7A

Juf Elyse / meester Nikki

8

Meester Martijn (dinsdag juf Diandra)

7B

Meester Edgar

8

Meester Dennis (maandag juf Diandra)

7C

Meester Laurent / juf Fietje (di)

8

Juf Marijke (ma/di/wo) juf Tessa (wo/do/vr)

Overige taken binnen de school

Interne begeleiding

Begaafdheidscoördinator
Leerlingbegeleiding
Schoolontwikkeling en didactische coach
Onderwijsassistenten
Gedragsspecialist/ kindercoach
Vakleerkrachten gym
Cultuurcoach
ICT
Conciërge
Administratief medewerkster
Adjunct directeur
Directeur

Monique Nivard
Diana Lankhorst
Laura Tuinenburg
Amy Hoekstra
Juf Sandra Kurtschreutter
Juf Mariëtte Bodegraven
Juf Vera Akkermans
Juf Wendy Fehling, juf Julliëtte ten Bosch
Juf Laura Tuinenburg
Juf Diandra Steenhouwer
Juf Rianne Touw
Juf Marijke Sol en juf Hester Veenstra
Vacature
Richard Hoogkamer
Henriëtte van der Hoek
Nathalie Admiraal
Peter Zuijdam

