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Belangrijke	  data	  
Deze	  week	  10	  minutengesprekken	  

!	  Maandag	  24	  juni	  
informatieochtend	  voor	  nieuwe	  ouders	  
!	  start	  A4daagse	  

Di	  nsdag	  25	  juni	  	  
!inloopochtend	  	  	  
!	  leerlingenraad	  naar	  stadsdeelkantoor	  voor	  

presentatie	  van	  KinderWijkRaad	  
Woensdag	  26	  juni	  	  
!	  doordraaiuurtje	  	  

!	  Meidoorn	  Festival	  van	  12.30-‐16.00	  uur	  –	  
thema	  Flower	  Power	  
Vrijdag	  28	  juni	  	  

!	  gr	  7	  naar	  Surinameplein	  voor	  
Kinderherdenking	  Slavernij	  	  
!	  OB	  op	  schoolreisje	  naar	  

SprookjesWonderLand	  
!	  TSA	  huiskamerteam	  krijgt	  
kwaliteitsoorkonde	  

	  	  
Dinsdag	  2	  juli	  

!	  afscheid	  groep	  8,	  
Woensdag	  3	  juli	  	  
!	  Inloopochtend	  

Donderdag	  4	  juli	  
!	  TB	  naar	  Artis	  

	  
Meidoorn	  Festival	  
Op	  woensdag	  26	  juni	  organiseren	  de	  

ouderraad	  en	  leerlingen	  van	  groep	  7	  het	  
Meidoorn	  Festival	  (voorheen	  Fancy	  Fair)	  met	  
als	  thema	  Flower	  Power!	  Het	  wordt	  weer	  een	  

leuke	  middag	  met	  allerlei	  activiteiten	  zoals	  
een	  muffinwedstrijd	  en	  een	  open	  podium.	  
Kaarten	  voor	  het	  festival	  zijn	  3	  euro	  in	  de	  

voorverkoop	  of	  4	  euro	  op	  het	  festival	  zelf.	  De	  
ouderraad	  zit	  op	  maandag	  24	  juni,	  dinsdag	  25	  
juni	  en	  woensdag	  26	  juni	  van	  8.15	  tot	  8.45	  uur	  

in	  de	  hal	  van	  de	  school.	  Met	  een	  stadspas	  kost	  
een	  festivalkaart	  0,50	  cent.	  
	  

	  
	  

Opzet	  mini	  Denklab	  2019-‐2010	  
De	  afgelopen	  jaren	  hebben	  veel	  kinderen	  op	  
de	  Meidoorn	  meegedaan	  met	  het	  mini	  

Denklab.	  Na	  deze	  succesvolle	  jaren	  zijn	  we	  toe	  
aan	  een	  iets	  andere	  aanpak.	  We	  willen	  graag	  
dat	  de	  kinderen	  niet	  alleen	  in	  het	  mini	  

Denklab	  in	  aanraking	  komen	  met	  ‘anders	  
denken’	  maar	  dat	  hier	  de	  hele	  week	  meer	  
gelegenheid	  voor	  is.	  In	  de	  periode	  tussen	  de	  

start	  van	  het	  schooljaar	  en	  de	  herfstvakantie	  
gaat	  Arianne	  daarom	  in	  gesprek	  met	  alle	  
leerlingen	  die	  behoefte	  hebben	  aan	  het	  

aanbod	  uit	  het	  mini	  Denklab	  en	  met	  de	  
betrokken	  leerkrachten.	  Samen	  worden	  

plannen	  en	  afspraken	  gemaakt	  voor	  een	  
aanbod	  dat	  gedurende	  de	  hele	  week	  gedaan	  
kan	  worden.	  Deze	  afspraken	  worden	  na	  

ongeveer	  vier	  weken	  geëvalueerd,	  dit	  gebeurt	  
met	  zowel	  de	  kinderen	  als	  de	  leerkrachten.	  Na	  
de	  herfstvakantie	  zullen	  dan	  in	  het	  mini	  

Denklab	  lesblokken	  aangeboden	  worden,	  
steeds	  in	  een	  bepaald	  thema.	  Hierbij	  kunt	  u	  
bijvoorbeeld	  denken	  aan	  een	  blok	  ‘Mindset’	  of	  

een	  blok	  ‘Creatief	  denken’.	  Aan	  het	  mini	  
Denklab	  kunnen	  dan	  kinderen	  deelnemen	  die	  
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behoefte	  hebben	  aan	  dit	  specifieke	  aanbod.	  
Om	  de	  transfer	  naar	  de	  klas	  te	  maken,	  geeft	  

Arianne	  gedurende	  de	  blokken	  suggesties	  aan	  
de	  leerkrachten	  over	  hoe	  ze	  met	  de	  hele	  klas	  
aan	  de	  slag	  kunnen	  met	  dit	  thema.	  We	  hopen	  

zo	  nog	  meer	  kinderen	  een	  passend	  en	  
uitdagend	  aanbod	  te	  kunnen	  bieden.	  
	  

Schoolreisje	  OB	  –	  ouderbijdrage	  al	  betaald?	  
Aanstaande	  vrijdag	  gaat	  de	  OB	  met	  schoolreis	  
naar	  SprookjesWonderLand.	  Elk	  kind	  gaat	  

mee.	  
Dit	  jaar	  hopen	  we	  wel	  dat	  zoveel	  mogelijk	  
mensen	  de	  25	  euro	  bijdragen	  die	  we	  nodig	  

hebben	  om	  de	  schoolreisjes	  te	  betalen.	  Kunt	  u	  
het	  niet	  betalen?	  Laat	  het	  ons	  dan	  weten,	  dan	  
krijgt	  u	  geen	  herinneringen	  meer	  van	  ons.	  

Kunt	  u	  maar	  een	  (klein)	  deel	  betalen?	  Dan	  zijn	  
we	  daar	  ook	  heel	  blij	  mee.	  Het	  mag	  ook	  altijd	  
contant,	  bij	  de	  leerkracht,	  Dieke,	  Rob	  of	  

Madeleine.	  Bent	  u	  het	  vergeten,	  maak	  het	  dan	  
snel	  over!	  Ouderbijdrage	  is	  56,50	  en	  kan	  

overgemaakt	  worden	  op	  
NL18INGB0005914368	  ovv	  de	  naam	  en	  groep	  
van	  uw	  kind.	  

	  	  
Stadspasregeling	  vrijwillige	  ouderbijdrage	  
Heeft	  uw	  kind	  een	  Stadspas?	  Dan	  kunt	  u	  

daarmee	  vanaf	  schooljaar	  2019	  /2020	  uw	  
vrijwillige	  ouderbijdrage	  voldoen.	  U	  kunt	  de	  
Stadspas	  van	  uw	  kind	  laten	  scannen	  bij	  Dieke.	  

Zij	  scant	  de	  passen,	  waarna	  de	  gemeente	  het	  
bedrag	  voor	  de	  ouderbijdrage,	  inclusief	  het	  
schoolreisje,	  op	  de	  rekening	  van	  de	  school	  

stort.	  Wanneer	  de	  Stadspas	  gescand	  is,	  wordt	  
genoteerd	  dat	  u	  de	  vrijwillige	  ouderbijdrage	  
en	  het	  schoolreisje	  volledig	  heeft	  voldaan.	  

Deze	  regeling	  is	  bedoeld	  om	  scholen	  te	  
ontlasten.	  Op	  de	  Meidoorn	  gaat	  elk	  kind	  mee	  
op	  scholreisje,	  ook	  als	  de	  ouderbijdrage	  niet	  is	  

betaald.	  Twijfelt	  u	  of	  uw	  kind	  recht	  heeft	  op	  
een	  Stadspas?	  Kijk	  dan	  op	  

www.amsterdam.nl/pakjekans	  of	  bel	  met	  de	  
gemeente	  op	  telefoonnummer	  14020.	  

	  	  
Zomerkunstweken	  op	  het	  Westerdok	  
Gedurende	  de	  zomervakantie	  kunnen	  

kinderen	  en	  jongeren	  tussen	  de	  7	  en	  15	  jaar	  
deelnemen	  aan	  verschillende	  kunstactiviteiten	  
waarin	  zij	  onder	  leiding	  van	  een	  professioneel	  

kunstdocent	  samenwerken.	  Per	  week	  is	  er	  een	  
specifiek	  project	  met	  een	  eigen	  thema	  
waaraan	  zij	  een	  of	  meerder	  dagen	  kunnen	  

deelnemen.	  Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  een	  
mail	  sturen	  aan	  info@atelierswesterdok.nl	  
	  

	  
	  	  	  
Tevredenheidsonderzoek	  
Dit	  voorjaar	  hebben	  de	  leerlingen,	  de	  

ouders/verzorgers	  en	  het	  team	  een	  vragenlijst	  
ingevuld	  over	  hoe	  tevreden	  ze	  waren	  met	  
onze	  school.	  De	  leerlingen	  gaven	  een	  8,6,	  de	  

ouders	  een	  7,7	  en	  het	  team	  gaf	  een	  8,2.	  Bij	  de	  
leerlingen	  valt	  de	  score	  op	  van	  9,4	  voor	  hoe	  
goed	  de	  uitleg	  van	  de	  juf	  of	  meester	  is.	  De	  

voor jongeren  
van 7 tot 15 jaar

8 juli t/m 16 augustus 2013

www.atelierswesterdok.nl 020-4210151

®

15 -19 

juli 2019
12 - 16 

aug. 2019

22 -26
juli 2019

19 - 23 aug. 2019
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laagste	  score	  is	  een	  7,3	  voor	  hoe	  leuk	  ze	  hun	  
klas	  vinden.	  Bij	  de	  ouders	  valt	  op	  dat	  de	  

hoogste	  scores	  worden	  gegeven	  voor	  hoe	  
graag	  een	  kind	  naar	  school	  gaat	  en	  hoe	  veilig	  
het	  zich	  voelt.	  En	  opvallend	  is	  dat	  de	  

informatie	  over	  de	  school	  als	  geheel	  als	  goed	  
wordt	  beoordeeld	  (8,2)	  maar	  dat	  de	  
informatie	  over	  het	  eigen	  kind	  nog	  veel	  beter	  

kan	  (6,9).	  De	  andere	  lage	  score	  geven	  de	  
ouders	  aan	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  hun	  kind	  
voldoende	  wordt	  uitgedaagd	  (ook	  een	  6,9).	  

Het	  team	  geeft	  ook	  een	  lage	  score	  op	  
diezelfde	  vraag	  of	  een	  kind	  zich	  maximaal	  kan	  
ontwikkelen	  (6,6).	  Daarnaast	  is	  het	  team	  ook	  

minder	  tevreden	  over	  de	  afstemming	  van	  het	  
onderwijs	  op	  de	  kinderen	  die	  meer	  
ondersteuning	  nodig	  hebben	  (6,3)	  en	  over	  de	  

methodes	  en	  methodieken	  (6,4).	  
	  	  
De	  punten	  waarop	  we	  lager	  scoren	  zijn	  stuk	  

voor	  stuk	  zaken	  waarover	  we	  al	  nagedacht	  
hebben	  en	  die	  we	  meenemen	  in	  ons	  

schoolplan	  voor	  de	  komende	  4	  jaar.	  
Bijvoorbeeld	  door	  verder	  te	  gaan	  met	  het	  
werken	  met	  coöperatieve	  structuren.	  Het	  

effect	  daarvan	  is	  dat	  alle	  kinderen	  aan	  bod	  
komen	  bij	  de	  verwerking	  van	  leerstof	  en	  het	  
samenwerken	  wordt	  geïntensiveerd.	  Daardoor	  

wordt	  de	  sfeer	  onderling	  tussen	  de	  leerlingen	  
beter	  en	  veiliger.	  
Door	  op	  een	  andere	  manier	  met	  het	  mini	  

Denklab	  om	  te	  gaan	  wordt	  het	  ‘leren	  leren’	  
ingezet	  voor	  meer	  leerlingen	  in	  de	  klassen.	  En	  
door	  ons	  onderwijs	  nog	  meer	  Montessori	  te	  

maken	  en	  wat	  minder	  strikt	  de	  methodes	  te	  
volgen,	  denken	  we	  dat	  we	  de	  kinderen	  meer	  
zullen	  kunnen	  uitdagen.	  

	  	  
Veranderingen	  team	  volgend	  schooljaar	  	  
Komend	  schooljaar	  zijn	  er	  nog	  meer	  

veranderingen	  in	  ons	  team.	  Er	  vliegen	  
collega’s	  uit	  en	  er	  keren	  oude	  bekende	  

collega’s	  terug.	  Het	  zijn	  stuk	  voor	  stuk	  
aderlatingen,	  maar	  ze	  hebben	  mooie	  redenen	  

om	  te	  vertrekken	  en	  hopelijk	  zien	  we	  ze	  ooit	  
weer	  terug	  op	  onze	  school.	  
Renée	  heeft	  ervoor	  gekozen	  om	  volgend	  

schooljaar	  een	  jaar	  te	  gaan	  reizen.	  Dat	  vinden	  
wij	  (de	  collega’s	  van	  Renée)	  een	  prachtig	  plan,	  
maar	  we	  vinden	  het	  ook	  heel	  jammer.	  Renée	  

is	  een	  prettig	  mens	  om	  in	  de	  school	  te	  hebben	  
en,	  ondanks	  haar	  korte	  ervaring	  in	  het	  
onderwijs,	  ook	  een	  kundige	  en	  pedagogisch	  

sterke	  leerkracht.	  Als	  alles	  loopt	  zoals	  we	  
beiden	  nu	  verwachten,	  komt	  Renée	  in	  het	  
schooljaar	  2020-‐2021	  weer	  terug	  op	  de	  

Meidoorn.	  
Eva	  Huldij	  heeft	  een	  half	  jaar	  door	  Zuid-‐
Amerika	  gereisd	  en	  wil	  graag	  weer	  bij	  ons	  

terug	  komen	  in	  de	  MB.	  Daar	  zijn	  we	  heel	  blij	  
mee	  omdat	  we	  zo	  de	  continuïteit	  kunnen	  
waarborgen.	  Ook	  Lisanne	  uit	  de	  MB	  kiest	  voor	  

een	  andere	  uitdaging,	  buiten	  het	  onderwijs.	  Zij	  
gaat	  het	  bedrijfsleven	  in.	  Dat	  vinden	  wij	  als	  

team	  een	  stoer	  en	  ondernemend	  plan,	  maar	  
we	  vinden	  het	  ook	  heel	  jammer.	  Lisanne	  is	  
een	  zeer	  gewaardeerd	  lid	  van	  ons	  team.	  

Natuurlijk	  als	  mens	  maar	  zeker	  ook	  als	  
leerkracht:	  vooral	  kundig,	  maar	  ook	  vrolijk,	  
goed	  georganiseerd	  en	  efficiënt.	  We	  gaan	  haar	  

zeer	  missen.	  
We	  zijn	  hard	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  collega,	  
de	  advertentie	  staat	  op	  onze	  website	  en	  op	  

die	  van	  ons	  bestuur.	  Mocht	  u	  nog	  iemand	  
weten,	  aarzelt	  u	  dan	  niet	  om	  contact	  met	  ons	  
op	  te	  nemen.	  

Tenslotte	  gaat	  ook	  meester	  Koen	  ons	  verlaten.	  
Met	  zijn	  gezin	  gaat	  hij	  emigreren	  naar	  het	  
Caribisch	  gebied.	  Koen	  gaat	  aan	  de	  slag	  als	  

docent	  filosofie	  op	  een	  middelbare	  school.	  Zijn	  
partner	  blijft	  in	  dienst	  van	  haar	  huidige	  
werkgever	  en	  wordt	  gedetacheerd.	  We	  hopen	  

dat	  Koen	  met	  zijn	  familie	  een	  mooie	  tijd	  
tegemoet	  gaat	  daar,	  maar	  gaan	  hem	  natuurlijk	  
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erg	  missen.	  Zijn	  vrolijke	  inbreng,	  groot	  
pedagogisch	  inzicht	  en	  kritische	  blik	  hebben	  

wij	  zeer	  gewaardeerd	  dit	  schooljaar.	  
Charlotte	  Beek	  keert	  weer	  terug	  op	  het	  nest:	  
ze	  blijft	  twee	  dagen	  in	  haar	  woonplaats	  boven	  

in	  Noord-‐Holland	  werken,	  maar	  miste	  ons	  zo	  
dat	  ze	  ook	  een	  dag	  bij	  ons	  in	  de	  Bovenbouw	  
komt	  staan,	  naast	  Samantha.	  

	  


