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Wijzigingen in 
de formatie: 
U heeft in een gesloten envelop informatie ontvangen over onze 
adjunct directeur Jan Esser. Ummu Yaman (leerkracht groep 5 
en leerkracht Plusklas) is ook ziek. Daarnaast hebben de 
volgende leerkrachten ouderschapsverlof aangevraagd en 
toegewezen gekregen: Lisette, Asia, Joost, Anne, Suzanne. 

Het betekent dat per 1 januari de volgende wijzigingen 
plaatsvinden:   

groep 3b: geen wijzigingen 

groep 4a: Asia Alladien (ma, vr) en Sultan Yardakul.(di,wo,do)  

groep 5a: Anja Bik (wo,do, vr) en Amanda Vermeer (ma, di) 

groep 5b: Sonja van der Klugt (ma, wo, do, vr) Ad Steveninck 
(di) 

groep 8a: Anne Blom-Ultee (ma, di) Amanda Vermeer (wo, do, 
vr) 

groep 8b: Joost van Rangelrooy en Ad Steveninck. 

Jeanine Barneveld zal de werkzaamheden van Jan Esser 
overnemen. 

Bezoek rijksinspectie 
Dinsdag 10 januari en donderdag 12 januari zal de inspectie van 
het onderwijs de school bezoeken. De inspecteur zal 6 groepen 
bezoeken en de kwaliteit van het lesgeven beoordelen. Naast 
deze lesbezoeken zal de inspecteur ook met leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8 praten, met de leerkrachten en met enkele 
ouders van OR en MR. Daarnaast zal er ook onderzoek zijn naar 
de wettelijke uitvoering van de school. Wij zien het bezoek met 
vertrouwen tegemoet.  
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In deze nieuwsbrief 

Wijzigingen formatie

Belangrijke data 

23 december: leerlingen om 
12.00 uur vrij

26 december t/m 6 januari: 
kerstvakantie

10 januari: bezoek 
rijksinspectie

11 januari: schaatsen 6,7 en 8

25 januari: schaatsen 5 en 6

31 januari: visitatie 
onderzoek BOOR

Mededelingen: 

De leerlingen krijgen ook dit 
jaar weer een vuurwerkbril.

Jeanine Barneveld gaat de 
taken van Jan Esser 
overnemen. U kunt vanaf 1 
januari haar ook uw vragen/
zorgen voorleggen. 
Complimenten geven mag 
natuurlijk ook. 
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Visitatie Bestuur 
Openbaar Onderwijs 
Rotterdam. 
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam biedt de 
mogelijkheid om visitaties op scholen te doen. Dit gebeurt op 
vrijwillige basis. Peter Bergen heeft een visitatie aangevraagd 
met als thema: zorg beleid. op de Wilgenstam. Peter Bergen 
maakt zich in toenemende mate zorgen over alle eisen die op de 
basisschool afkomen. Leerkrachten moeten op drie niveaus 
planmatig lesgeven en zich schriftelijk verantwoorden over hun 
resultaten. Wij hebben ook besloten dat kinderen die extra 
uitdaging vragen ook die uitdaging aangeboden krijgen. Voor die 
leerlingen worden de lessen in een week ingekort en met 
uitdagende opdrachten uitgebreid. Voor leerlingen die een 
vertraagde ontwikkelingen laten zien moet er een extra 
handelingsplan opgezet en uitgevoerd worden en leerkrachten 
moeten dit schriftelijk verantwoorden. De vraag wordt aan het 
Bestuur. Op welk niveau leidt het zorgsysteem tot overbelasting 
en welke mogelijkheden zijn er om organisatorische en/of 
inhoudelijke aanpassingen doen.Bij dit onderzoek worden ouders 
en leerlingen betrokken.  

Kunst en cultuur op de 
Wilgenstam 
Veel scholen in Rotterdam doen inmiddels mee aan het kunst en 
cultuurprogramma Stel je voor. 

Ook dit jaar zijn wij weer één van de gelukkigen!  

Voor het vierde jaar komen Maastheater -dans, Kindermuseum 
Villa Zebra en het Kennis Centrum Rotterdam met het traject Stel 
je voor naar ons toe.   

Gedurende 10 weken achtereen geven beeldend-kunstenaar 
Kim van de Enden en theater-docent Madeleen Bloemendaal 
kunstlessen in de groepen vier en vijf.  

In een nauwe samenwerking met de kunstenaars en de 
betrokken leerkrachten van de Wilgenstam worden de lessen 
aangeboden. Van te voren is met elkaar afgesproken welke 
onderwijs-leerdoelen en thema's in de kunstlessen verweven 
liggen.  Er is geen vaste methode.  Iedere les is een reactie op 
de voorgaande.  
Met de Stel je voor vakdocenten ontdekken onze leerkrachten en 
leerlingen de kracht van de verbeelding.  Daarbij de leerdoelen 
steeds in acht nemend. 

We starten donderdag 26 januari en zal de cyclus afgesloten 
worden met een openles op maandag 3 april. Ouders en andere 
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Het team van de 
Wilgenstam wenst u 
fijne feestdagen 

Lya, Ruth, Jasper, Sylvia O, Esther, 
Sandra, Lisette, Els, Asia, Sultan, 
Corry, Ingrid, Stephanie, Anja, Ad, 
Sonja, Ummu, Patrick, Jamie, 
Jacqueline, Pemmy, Sylvia, Joost, 
Amanda, Anne, Jeanine, Jaimy, 
Suzanne, Jan van Bemmel, Jan Esser, 
Donna, Dave, Marjolein, Stephanie, 
Nanda, Sherida, Jeroen, Mariska, 
Remy, Nel, Judith, Peter.
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belangstellenden krijgen hierover later meer informatie. 

We kijken er weer naar uit!  

Een verslag van de afgelopen jaren en het komende Stel je voor 
programma kunt u ook bekijken via de link:  http://
www.steljevoor010.nl/scholen/wilgenstam/ volgen.  

Organisatie interne cultuurcoördinator  
Obs De Wilgenstam 
Judith van Gelder   
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