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Van de directie 
Sinds 24 augustus ben ik interim-directeur op de 
Wilgenstam. Een hele mooie school, die al jaren goed 
bekend staat in de wijk en in Rotterdam.  

Helaas is de afgelopen jaren een teruggang in leerlingen 
geweest, waardoor de Wilgenlei gesloten moest worden. 
Jos v. Adrichem heeft gezorgd dat dit proces goed is 
verlopen.  

Het is mijn opdracht om de structuur in de school te 
verbeteren, waardoor het duidelijk is hoe dingen lopen en 
te zorgen voor verbetering van de herkenbaarheid in de 
wijk.  

Daarnaast heb ik de opdracht om de kwaliteit die altijd 
hoog geweest is, op niveau te houden en dat betekent dat 
ik de focus van het team leg op de kwaliteit van onderwijs 
leg.  

Ik verwacht dat ik in februari geslaagd zal zijn in mijn 
opdracht en dat dan de weg vrij is voor een nieuwe 
directeur die langere tijd kan blijven. 

Wilt u mij spreken, dan kunt u mij altijd bellen op 
0620409400 of mij een mail sturen. Ik maak dan een 
afspraak met u. 

Ik heb een hardwerkend en enthousiast team ontmoet op 
de Wilgenstam. We gaan er zeker een mooi en fijn 
schooljaar van maken. 

Schooltijden 
Het is gebleken dat sommige ouders niet precies weten 
wanneer de school start.  

Wat betekent starttijden? Dat betekent dat dan de lessen starten en de kinderen moeten dan in 
de klas zijn. De groepen zullen dus ongeveer 5 minuten voor aanvang van de lessen, dus om 
8.25 uur of om 8.40 uur naar binnen gaan.  

Kinderen die te laat zijn, worden beneden in de hal opgevangen. Wij noteren de namen en 
zetten dit ook in het leerlingvolgsysteem, zodat we bij herhaling dit kunnen melden (verplichting 
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vanuit afdeling leerplicht van de gemeente). Uiteraard krijgt u eerst een melding dat we dit 
geconstateerd hebben (na 3x) en vervolgens na 6x een herinnering, waarna het verzuim 
opgeschaald wordt.   

Uit ervaring weet ik dat veel ouders deze regeling vanuit de leerplichtwet niet kent en daarom 
meld ik het in deze nieuwsbrief. 

Vervanging 
Door de corona-maatregelen is er soms meer vervanging nodig van ons personeel dan normaal 
is. De overheid gaat ervan uit dat de scholen dit intern oplossen en stelt daar geen budget 
tegenover. Wij hopen dat iedereen gezond blijft, maar zullen indien nodig groepen verdelen.  
 
Helaas is juf Ingrid vanwege het feit dat zij geen risico mag lopen thuis.  
Dat betekent dat juf Yvonne haar vervangt. 
Juf Ingrid krijgt volgens het protocol wel vanuit school werk om thuis te kunnen doen, maar kan 
niet naar school en is dus ook niet het aanspreekpunt voor ouders.  
Ik hoop dat de corona-situatie snel verbetert en dat ze weer snel aanwezig kan zijn.  
 
Fietsenstalling 
Nu de kinderen van de Wilgenlei ook op de Wilgensingel zitten, is het goed om u en de 
kinderen te wijzen op de fietsenstalling achter het gebouw. De 
stoep aan de wilgenplaslaan en ook het hek voor de school moet 
vrij blijven.  
Alle fietsen staan dus in de fietsenstalling achter de school.  
 
Geen ouders in de school, maar..  
Het is vanuit het protocol van de PO-raad niet toegestaan om 
ouders in de school toe te laten, zelfs niet op het schoolplein. 
Daarbuiten wordt verwacht dat de ouders onderling 1,5 m. afstand bewaren en dit zelf in de 
gaten blijven houden.  

Nu is er in het hek slechts een kleine doorgang en wilt u zo vriendelijk zijn om ruimte bij  het hek 
over te laten als u nog iets langer wilt wachten.  Als u iets wilt vragen/zeggen, dan zal dat lastig 
zijn en de juf kan u dan even vragen te wachten.  

Ouders en externen die op afspraak in de school komen worden verzocht een vragenlijst in te 
vullen die we 14 dagen bewaren om bij mogelijke calamiteiten niet meteen de hele school te 
hoeven sluiten, maar “contactonderzoek” mogelijk te maken.  

Tenslotte.. 

Heeft u onze app al gedownload?  

 


