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Nieuws van de directie 

Waterlandjournaal 
Jaargang  5  nr.  6        26 januari 2018 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Lerarentekort komt nu hard aan 

Het zijn bijzondere tijden in het onderwijs. Vandaag hoorde ik dat 

met de griepgolf die heerst er hele groepen kinderen naar huis wor-

den gestuurd i.v.m. het ontbreken van vervanging. Helaas wordt on-

ze angst werkelijkheid. Ook voor onze school wordt het steeds lasti-

ger om leerkrachten te vervangen. De vervanging die we nog heb-

ben zijn uitzendkrachten waar hoge kosten aan zijn verbonden 

i.v.m. de extra kosten. Daar kunnen zij niets aan doen, want we zijn 

blij dat ze er zijn. De grote besturen doen er alles aan om zelf weer 

mensen te werven. Ik wil u vragen om begrip te tonen als de ver-

vangingen niet helemaal gaan zoals wij het ook graag willen. Wij 

doen ons uiterste best. 

 

Afscheid Debby 

We hebben deze week afscheid genomen van een fijne, hardwerken-

de collega en een lief mens. De adjunct van Waterland: Debby! 

Woensdag was het afscheid van ouders en kinderen en komende 

vrijdag van het team. We gaan haar erg missen. Voor mij was het 

een 'maatje' waar ik erg goed mee samen kon werken en 100% op 

kon vertrouwen. We hebben samen veel gelachen, heel soms ge-

huild en vulden elkaar goed aan. Hoe fijn is dat ! We wensen Debby 

veel succes op de Baanbreker.  

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Het oudertevredenheidsonderzoek heeft ons een mooie 7,5 opgele-

verd. Een prachtig cijfer! Was 2 jaar geleden een 7,3. De respons 

was 54%, dat is redelijk. Samen met de MR gaan we de uitkomst 

van dit onderzoek analyseren en kijken of hier interessante aan-

dachtspunten uitkomen om de komende schooljaren mee aan de 

gang te gaan. Hartelijk dank aan de ouders die de moeite hebben 

genomen dit onderzoek in te vullen.    

 



Vervolg nieuws van de directie 

 

Project 

Er wordt hard gewerkt aan het project: “De wereld rond”. Ik hoop u met gro-

te aantallen te ontmoeten op donderdag 22 februari op de kijkmiddag van 

16.30 tot 17.30 uur om de resultaten te bekijken. We merken dat kinderen 

heel betrokken zijn en dus veel leren! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Straaten 

Begin januari starten we met de gehele school met het project “Reis om de we-

reld”. Alle leerlingen gaan aan de slag met het ontdekken van verschillende lan-

den en werelddelen en de daarbij horende steden, gebruiken, taal, enz.  

Aan het einde van dit project willen de leerlingen natuurlijk graag laten zien wat 

ze allemaal geleerd hebben over de wereld.  

Op donderdag 22 februari is er tussen 16:30-17:30 uur een kijkmiddag zodat 

u het werk van onze leerlingen kunt bewonderen.  

Kijkmiddag project 



Nieuws vanuit de MR 

Verkeerssituatie 

Enkele maanden terug konden we u melden dat we met de gemeente Den 

Haag hebben bekeken hoe de verkeersveiligheid rondom de school kan 

worden verbeterd. Naar aanleiding van de gesprekken zullen in de voor-

jaarsvakantie de eerste meters van de Pijlstaartsingel iets worden ver-

breed. We hopen door in gesprek te blijven de situatie naar een prettiger 

niveau te kunnen brengen. U begrijpt dat ook u als ouder daarin een grote 

rol kunt spelen door vooral te parkeren op plaatsen waar dat is toegestaan. 

Als ik ’s ochtend om 8.15 uur de deur achter mij dicht trek om de kinderen 

weg te brengen heb ik volop parkeerruimte voor mijn deur … en dat terwijl 

wij maar 90 meter van school wonen. U bent van harte welkom in de om-

liggende straten. 

Vertrek adjunct directeur Debby  

En als ik dan een minuutje later de school binnen wandel kan ik onze ad-

junct directeur, Debby Sopacua feliciteren met haar nieuwe baan. Ergens 

voelden we het al aankomen. Debby heeft onlangs duidelijk aangegeven 

dat ze directeurs ambities heeft, ze was er voor in opleiding, maar omdat 

zij vanuit het team van leerkrachten in de functie van adjunct is gerold en 

dicht bij school woont, wilde ze niet verder ‘groeien’ tot directeur van Wa-

terland. We vinden het jammer dat ze ons gaat verlaten, maar wensen haar 

heel veel succes bij haar nieuwe uitdaging! 

Aanstelling nieuwe directeur 

Het vertrek van Debby heeft tot gevolg dat Sylvia ons nog wat vaker wel-

kom zal heten bij de voordeur. Zij zal onze nieuwe directeur op weg gaan 

helpen. Vanuit de commissie die zich bezighoudt met de aanstelling van on-

ze nieuwe directeur komen inmiddels positieve signalen. De details houden 

zij nog even voor zich, maar zij verwachten op korte termijn duidelijkheid 

te kunnen verschaffen… 

Medewerker tevredenheid onderzoek 

En deze nieuwe directeur krijgt een leuk team leerkrachten om mee samen 

te werken. Uit het medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) dat onlangs 

op Waterland is gehouden komt duidelijk naar voren dat de collegiale werk-

sfeer (96%) hoog scoort. Ook de sfeer, rust, orde en veiligheid op de school 

scoren hoog (96%). Dat het niet allemaal fantastisch gaat zal niemand ver-

bazen. De hoeveelheid werk is voor 76% van de leerkrachten een 

‘dissatisfier’. De administratieve last is voor de leerkrachten erg hoog. In de 

komende periode willen we gaan onderzoeken op welke vlakken we daar 

verlichting, verandering of ondersteuning in kunnen verzorgen.  

 

 



Nieuws vanuit de MR 
Leesbevordering 

En als ondersteuning van de leerkrachten ter sprake komt… De intern begelei-

ders Mariska de Jong en Martine Hoogerhoud hebben u in oktober gevraagd 

naar uw mogelijkheden om in de ochtend, als u uw kind (-eren) naar school 

heeft gebracht nog gezellig even te blijven om te helpen met de leesbevorde-

ring in de klas. Dat hoeft uiteraard niet lang, want met een half uurtje helpt u 

niet alleen de kinderen, maar ook de leerkracht. En ik kan u verzekeren dat het 

zeer vermakelijk kan zijn om met een groepje kinderen aan de slag te gaan. 

Overigens heb ik vorige week van Martine begrepen dat zij uiteraard structuur 

wil aanbrengen in de hulp die door de ouders kan worden geboden, maar dat 

betekent uiteraard niet dat u er aan vast zit, als u eenmaal interesse heeft ge-

toond. U mag best een keertje overslaan of van gedachten veranderen. Alle 

hulp is welkom. 

 

Namens de MR, Marijn Blokland 

Ouderparticipatie (door Marijn Blokland) 

Odflhzgeiuueuouui 

Als je dat als één woord probeert uit te spreken heb je er een heuse uitdaging 

aan. Zet je de letters los van elkaar, dan gaat het ons als ouders een stuk ge-

makkelijker af, maar voor sommige kinderen uit groep 3 is het ook dan nog 

een uitdaging. Want waarom lijken die ‘b’ en ‘d’ of de ‘ie’ en de ‘ei’ toch zo op 

elkaar… Herhaling helpt, weten we allemaal uit ervaring. En daarom hebben 

onze intern begeleiders Martine en Mariska jullie in oktober gevraagd om ’s 

ochtends na het brengen van de kinderen, de leerkrachten nog even een half 

uurtje te assisteren.  

Dat wilde ik wel eens proberen, en zo stond ik vorige week om 8.30u met een 

lijstje met namen in mijn hand in de docentenkamer. Enigszins verlegen 

schuifelden om beurten enkele van de klasgenootjes van mijn dochter de ka-

mer binnen. Samen ‘flitsten’ we zo 15 letters of letter combinaties, gevolgd 

door nog eens 15 woordjes. Hoewel de ‘ei’ en ‘ie’ nog wel eens verwisseld 

werden en het woord ‘weeg’ als ‘weg’ werd uitgesproken, was het heel leuk 

om te zien hoe de kinderen zelf ontdekten wat er fout ging als we na het hele 

rijtje letters en woorden even een paar stappen terug deden. Maar het getuigt 

van inzicht als ik bij een jonge dame aan het einde van het rijtje letters aan-

geef nog even terug te gaan, maar ze al gelijk trots en met een grote glimlach 

aangeeft; “Ik weet het al hoor, het was geen ‘b’, maar een ‘d’ !” Tja, daar kan 

ik dan weer om lachen… hopelijk mag ik volgende week terug komen.  

 

Marijn Blokland 



Gedragsverwachtingen 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Hieronder vindt u onze gedragsverwachtingen. In samen-

spraak met team, ouders en leerlingen zijn deze verwachtin-

gen opgesteld met als doel een veilig schoolklimaat te scheppen.  

 

 

GEDRAGSVERWACHTINGEN 

 

Daltonbasisschool Waterland vindt het belangrijk om een veilig schoolklimaat te  

bewerkstelligen. Een onderdeel van een veilig schoolklimaat is dat de gedragsverwachtingen zoals we 

die naar elkaar hebben, beschreven staan. Deze verwachtingen hebben we samengevat in 10 gouden 

regels. Bij de totstandkoming van deze regels zijn zowel ouders/verzorgers, leerkrachten als leerlingen 

betrokken. Het zijn ‘onze’ regels en we verwachten ook dat nieuwe leerlingen, ouders/verzorgers en 

leerkrachten zich hieraan houden. Nieuwe ouders krijgen dit document bij aanmelding van hun kind uit-

gereikt. Leerkrachten bespreken dit in de klassen met de kinderen, maar uiteraard verwachten we ook 

van u als ouder/verzorger dat u deze regels uitdraagt naar uw kind.  

Wij hanteren drie speerpunten voor onze school: veiligheid, respect en samenwerken. Deze zijn weer 

gelinkt aan onze Dalton kernwaarden en ons schoolplan. Samen met de ouders brengen we “onze kin-

deren” normen en waarden bij. Deze zijn nodig voor onze kinderen om verder te 

komen in de maatschappij en om zich te ontwikkelen tot een respectvolle, recht-

vaardige en inlevende volwassene.  

10 gouden regels 

 We zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt; 

 We vinden het leuk dat iedereen anders is en leren daarvan; 

 We hebben respect voor onszelf en elkaar;  

 We luisteren goed naar onszelf en naar elkaar;  

 We vertellen elkaar de waarheid en praten met en niet over elkaar; 

 We benoemen positief gedrag van elkaar en zijn aardig voor elkaar;  

 We komen afspraken en regels na en spreken elkaar hier op aan; 

 We letten op ons taalgebruik;  

 We mogen fouten maken; 

 We blijven ons continue ontwikkelen, elk op ons eigen niveau. 



 

 

 

Hieronder geven we de belangrijke data voor de komende periode weer: 

 

 

 Woensdag 31 januari: afscheid juf Debby 
 
 Vrijdag 2 februari: groepen 1/2 vrij 

 
 Maandag 5 februari: MR/OR vergadering 
  
 Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari: werkweek groep 8 
  
 Vrijdag 16 februari: groepen 1/2 vrij 
  
 Maandag 19 februari: rapporten mee 
  
 Dinsdag 20 februari en woensdag 21 februari: rapportgesprekken 
  
 Donderdag 22 februari 16:30-17:30 uur: kijkmiddag project  
  
 Vrijdag 23 februari: studiedag, alle leerlingen vrij 
 
 Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie 
  
 Vrijdag 16 maart: groepen 1/2 vrij 
  
 Dinsdag 20 maart: MR/OR vergadering 
  
 Woensdag 28 maart: paasactiviteiten 
  
 Donderdag 29 maart: studiedag, alle leerlingen vrij 

 
  

 
 
 
 
 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 23 februari uit 

Belangrijke data komende periode 


