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Can gr.8 jarig!
Adam gr. 1 start en jarig!
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Ahmed gr.2 jarig!
Noer gr.3 jarig!
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BESTE OUDERS/ VERZORGERS,
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar. Op de eerste vrijdag van de maand
verschijnt de nieuwsbrief voor de hele school.
In deze brief staan de volgende onderwerpen:
- Mijnschoolinfo ouderportaal
- Muziekles workshop voor ouders
- De ontwikkelingen op de RvR
— Tabletonderwijs
— Woordenschatonderwijs
— Creatieve organisatie
— Vernieuwingen
— Visie en logo van de school
In deze brief staan elke maand handige weetjes en interessante informatie. Hebt u nog
leuke ideeën voor deze nieuwsbrief of op- of aanmerkingen, dan horen wij die graag.
Misschien zou u zelfs wel wat willen betekenen in het maken van de nieuwsbrief! Ook dan
horen wij dat graag!
Ik wens u veel leesplezier!
Namens het team van de Rembrandt van Rijnschool,
Meester Ed Ilgen, directeur

Jozef Israëlslaan 31

Rembrandt van Rijnschool
3443 CR Woerden
0348-483150

directie@rembrandtvanrijnschool.nl

MIJNSCHOOLINFO OUDER PORTAAL
Zoals u weet staan wij als school niet stil en gaan wij graag mee met de
digitale ontwikkelingen. Bijna iedereen kent wel het fenomeen van
nieuwsbrieven, losse briefjes, de jaarkalender, de schoolgids en het
informatieboekje (onderin de tas, aan het eind van de week….). Deze
manier van informeren kost de school elke keer veel tijd, geld en is
inefficiënt. Wij willen die tijd liever inzetten voor nog beter onderwijs.
Bent u al een keer ingelogd?
https://11oc00.mijnschoolinfo.nl/
Gebruikersnaam:
<uw eigen mailadres>
Wachtwoord:
Rembrandt01
Ook voor de app voor Iphone en Android.
Als u ingelogd bent, kunt u rechts bovenin bij
eigen instellingen, uw wachtwoord wijzigen.
Komt u er niet in? Dan hebben wij als school
niet uw (juiste) mailadres. Geef dit door aan de
leerkracht of aan meester Ed en dan wordt u
binnen drie werkdagen toegevoegd.
Welke mogelijkheden zijn er:
 Ontvangen van gerichte informatie. Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 2 of 5, dan
ontvangt u alleen die informatie. Schoolbrede informatie ontvangt u uiteraard
altijd.
 Nieuwsbrief per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).
 Schoolgids per mail in PDF. (PDF voor eventueel uitprinten).
 Mededelingen per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).
 Agenda/kalender ontvang je in PDF. Ook kunt u gebruik maken van de
automatische update functie richting jouw eigen mailprogramma of mobiel (nooit
meer de jaarkalender over typen).
 Klassenoverzicht.
 Beheer van de adresgegevens van uw kind(eren), verzorgers en de oppas.
 Raadplegen van de dagelijkse wetenswaardigheden op school.
 Opgave en invulbriefjes
 Herinnering services voor vrije dagen/marge dagen (kan aan- of uit gezet worden ).
 Archief van verzonden nieuwsbrieven, mededelingen en jaaragenda's.
 10 minutengesprekken
 Mijnschoolinfo is ook beschikbaar op de App. Iphone, Ipad en Android.
Start
We hebben een aanlooptijd gehad tot aan de kerstvakantie. Vanaf deze maand gaat alle
informatie via Mijnschoolinfo. Bij een aantal brieven, zoals de nieuwsbrief, maken we wel
de keuze dat er een aantal uitgeprinte versies in de hal liggen op de thematafel. Deze
kunnen dan gewoon gepakt en meegenomen worden.

MUZIEKLES WORKSHOP VOOR OUDERS
De muzieklessen van 'Daar Zit Muziek In', verzorgd door de muziekdocenten van Het
Klooster, draait op volle toeren.

Ter afsluiting van het 2de blok van 10 instrumentale lessen kunnen de kinderen aan elkaar
en aan u laten zien wat ze inmiddels kunnen spelen op het tweede instrument waarop ze
dit jaar muziekles hebben gekregen.
Voorafgaand de eindpresentatie willen we ouders uitnodigen om eerst zelf een workshop
te komen volgen. Daarom geven we speciaal voor de ouders een extra les in het uur vóór
de presentaties. Namelijk om 12.15 uur.
Maandag 13 februari 2017
- 12.15 – 12.45 uur Workshop voor de RvR ouders
- 13.00 - 13.45 uur Muziekpresentatie groep 5/6 RvR
Het optreden vindt plaats in de hal/ het speellokaal van de Willem Alexanderschool.
Ouders die geen kinderen in groep 5 of 6 hebben, zijn natuurlijk ook van harte welkom bij
zowel de workshop als afsluiting.

DE NIEUWSTE ONTWIKKE LINGEN OP DE RVR
We zijn continu in ontwikkeling op de Rembrandt van Rijnschool. Er zijn een aantal
zichtbare ontwikkelingen te zien, maar er zijn ook veel ontwikkelingen die niet, of nog niet
zichtbaar zijn. Daarom een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op de Rembrandt
van Rijn.
Tabletonderwijs
De groepen 4 t/m 8 werken met tablets van Snappet. Dit
doen we al een aantal jaar. Waar we dit jaar vooral mee
bezig zijn, is hoe we de inzet van de tablets organiseren. De
software van de tablets bieden vele mogelijkheden aan en
wij zien kansen om de tablets nog beter in te zetten,
waardoor de kinderen nog meer onderwijs op maat krijgen.
Hierdoor:
- Leren kinderen beter;
- werken ze vaker en sneller op hun eigen niveau
- werken ze naast de klassendoelen ook aan hun eigen leerdoelen
- is er minder klassikale instructie nodig en krijgen kinderen alleen de uitleg nodig
van de leerkracht die ze écht nodig hebben.

Vooral in het laatste zit een grote kracht van een goede inzet van de
tablets in. Als een kind op zijn eigen niveau werkt, heeft het de
instructies nodig over dat niveau. Omdat de instructie gericht is op de behoeften van dat
kind, hoeft de instructie niet lang te duren. De leerkracht helpt het kind alleen bij wat het
nodig heeft. Hierdoor kan de leerling sneller aan het werk en heeft het kind meer tijd om
vaardigheden eigen te maken. In dezelfde tijd, leert en werkt het kind dan meer.
Woordenschatonderwijs
Op de Rembrandt van Rijnschool vinden we woordenschat onderwijs ontzettend
belangrijk. Naast de vaste elementen in de methodes hebben we nagedacht over hoe we
het Woordenschatonderwijs nog beter vorm kunnen geven. Hier zijn we mee bezig. De
eerste stap die zichtbaar wordt in de school, is
dat we van de school een taalrijke omgeving
willen maken. Binnenkort hangen er daarom
overal woorden bij, door de hele school heen.
Naast een aantal vaste woorden, zullen
leerkrachten ook bij projecten of thema’s veel
gebruik maken van ‘zichtbare’ woorden.
Woordenschatonderwijs
krijgt
een
fundamentele plaats in ons onderwijs.
Creatieve organisatie
We hebben een jaarklassensysteem. Dat houdt in dat we
uit gaan van klassen, met daarin kinderen van hetzelfde
leerjaar en met dezelfde leeftijden. Omdat we een kleine
school zijn, hebben we leerjaren gecombineerd. Zo hebben
we bijvoorbeeld groep 4-5-6. Drie leerjaren in een klas. Op
de Rembrandt van Rijn zijn we aan het nadenken over, en
bespreken we met elkaar, hoe we het slimmer en beter
kunnen organiseren. We benaderen dit vanuit een bredere
gedachtegang. De vraag die we met elkaar willen
beantwoorden is eigenlijk: Hoe kunnen we met elkaar, het
onderwijs voor alle kinderen beter en anders vorm geven?
Hierbij willen we het vooral benaderen vanuit het werken
op verschillende niveaugroepen en niet op basis van
verschillende leerjaargroepen. Dit is een andere
invalshoek, wat veel kansen biedt, maar waar ook nog
genoeg uitdagingen liggen.
Vernieuwingen
In de afgelopen maanden hebben we met elkaar flink geruimd in de school. Veel oude
kasten, leerlingsetjes, boeken, en andere ‘rommel’ hebben we de school uit gewerkt.
Gelijktijdig hebben we ook de school aan de binnenkant hier en daar laten opknappen. De
muren en betonnen palen zijn weer netjes geverfd; sommige andere elementen hebben
een leuk kleurtje gekregen; en het podium heeft een nieuwe vloer gekregen.
Zo is er al veel gebeurd. Maar we zijn nog niet klaar. Binnenkort gaan alle oude
leerkrachtenbureaus en instructietafels uit de klassen. En ook bij de opvangklas gaan de
leerlingtafeltjes en stoeltjes er uit.

“MAAR de leerkrachten hebben toch een bureau nodig?; waar moeten
de instructies gegeven worden?; en de kinderen van de opvangklas
hebben toch tafeltjes en stoeltjes nodig?!”
Gelukkig hebben we daar een hele goede oplossing voor: Het weghalen van het oude
meubilair gebeurt tegelijktijdig met de komst van nieuw meubilair. Twee weken voor de
voorjaarsvakantie krijgen we voor een deel aan nieuw meubilair. Nieuwe bureaus, nieuwe
bureaustoelen, nieuwe instructietafels, nieuwe leerlingsets in de opvangklas, en nieuwe
werkplekken op de gangen. Ook het meubilair van de twee kantoren van de directie en
intern begeleider worden vernieuwd. Een flinke slag in vernieuwing van meubilair,
waardoor onze school er weer nog mooier uit komt te zien, waarin het werken nog
prettiger wordt. We kijken er nu al naar uit.

De visie en logo van de school
Door alle veranderingen, zichtbaar en niet zichtbaar, verandert ook het verhaal van de
school. Het is het verhaal van de Rembrandt van Rijnschool, met daarin de elementen wat
ons speciaal maakt. Er gebeuren veel goede en mooie dingen in de school en we willen dat
goed kunnen vertalen naar buiten toe, zowel naar u als ouder, als naar iedereen die geen
kinderen op onze school hebben. Met dit verhaal zijn we en zullen het binnenkort met
iedereen gaan delen. Tegelijktijdig met de ontwikkeling van het verhaal en onze visie, zijn
we bezig met het ontwerpen van een nieuw logo voor
de school. Een logo dat ons verhaal en onze visie beter
kan vertalen, vertegenwoordigen en versterken. Een
logo waarmee we de bekendheid aan de school
kunnen verbeteren. Wanneer we intern uit zijn over
het logo, zullen we het aan u en de kinderen op een
ludieke en officiële wijze onthullen en presenteren.

