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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke voorjaarsvakantie.
U volgt vast ook alle berichtgeving rondom het Coronavirus. Wij hebben op school de
algemene afspraken voor hygiëne (nogmaals) besproken in de groepen. Het wassen van
handen, gebruik van papieren handdoekjes en niezen/hoesten in de elleboogholte worden
in de gaten gehouden. Iedereen is alert. Bij ons bestuur BLICK is ook een werkgroep
actief met een directe lijn naar de GGD.
Vlak voor de voorjaarsvakantie is er contact geweest met de schoolfotograaf. De
schoolfoto’s worden dit schooljaar vroeger genomen dan anders, zodat in ieder geval
alles ruim voor moederdag rond is. Nils Eendenburg komt al op dinsdag 10 maart en
woensdag 11 maart. Meer informatie leest u in deze Flessenpost.
Ook leest u wat de inzamelingsactie van de Plusklas heeft opgeleverd.
In de komende periode zal er weer een leerlingtevredenheidspeiling gedaan worden, net
als vorig schooljaar. Aan u wordt gevraagd om de oudertevredenheidspeiling (digitaal) in
te vullen. Informatie hierover volgt volgende week evenals een brief vanuit de
Medezeggenschapsraad over verkiezingen voor een nieuw ouder-lid.
In deze Flessenpost leest u verder belangrijke informatie over personeel en een
uitgebreid verhaal over onze school in ontwikkeling. Dit geeft u een beeld waar we als
team en school aan werken o.a. naar aanleiding van het bezoek van het auditteam van
BLICK en het bezoek van de Onderwijsinspectie.
Binnenkort ontvangt u ook weer berichten vanuit de Paascommissie.
Veel leesplezier!
Namens het gehele team,
Met vriendelijke groet,
Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Agenda komende periode:
Maandag 2 maart 2020
Maandag 9 maart 2020
Dinsdag 10 maart 2020
Dinsdag 10 maart 2020
Woensdag 11 maart 2020

Maandag 16 maart 2020
Dinsdag 17 maart 2020
Woensdag 25 maart 2020

Dinsdag 7 april 2020
Woensdag 8 april 2020
Donderdag 9 april 2020
Vrijdag 10 april 2020
Maandag 13 april 2020
Dinsdag 14 april 2020
Woensdag 15 april 2020 t/m
vrijdag 17 april 2020
Woensdag 15 april 2020
Woensdag 22 april 2020
Vrijdag 24 april 2020
Maandag 27 april 2020 t/m
vrijdag 8 mei 2020

Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Start Project KUNST in de hele school
Oudergesprekken 2A en 2B na schooltijd en ‘s
avonds
Schoolfotograaf:
Dinsdag individuele foto’s en broertjes/zusjes
foto’s met psz Peutererfje
Woensdag groepsfoto’s
Studiedag BLICK voor alle personeelsleden van ons
bestuur
Roostervrije dag, kinderen zijn vrij
AFSLUITING Project KUNST met inloop voor alle
ouders in alle groepen van 11.30 uur tot 12.00
uur.
Oudergesprekken groep 1A en 1B na schooltijd
Paasontbijt voor alle groepen
Schoolvoetbal voor de groepen 7-8
Studiedag team obs De Catamaran, kinderen zijn
vrij
Goede Vrijdag, school is gesloten
Tweede Paasdag, school is gesloten
Roostervrije dag, kinderen zijn vrij
Eindtoets groep 8
Schoolvoetbal groep 5-6
Schoolvoetbal groep 3-4
KONINGSSPELEN, kinderen zijn ’s middags vrij,
dus na 11.45 uur
Meivakantie

2

FLESSENPOST
Schooljaar 2019/2020 nr. 12

PERSONEEL
Voor de voorjaarsvakantie hebben we u een update gegeven van de personele bezetting
van onze school.
Helaas zal er nog een verandering plaats vinden: juf Vanessa heeft aangegeven intern,
binnen ons bestuur, de overstap te willen maken naar Kindcentrum Ontdekrijk. Zij is
bekend op deze school en wil daar graag les gaan geven aan de kleuters. Dit betekent
dat wij op zoek zijn naar een nieuwe leerkracht voor onze school. In principe is dit voor
4 dagen kleuters. Dit kan echter ook nog andere verschuivingen in de school
veroorzaken, afhankelijk van de sollicitanten die reageren en hun inzetbaarheid.
Op Kindcentrum Ontdekrijk is deze week echter een noodsituatie ontstaan door uitval
van 2 kleuterleerkrachten in 2 kleutergroepen. Er is een spoedoverleg geweest met het
bestuur. Deze uitval is voor Ontdekrijk niet meer op te vangen. Dringend verzoek is om
juf Vanessa zo snel mogelijk de overstap naar Ontdekrijk te laten maken. Op dit
moment zijn we dan ook druk bezig om de vervanging voor groep 1C te regelen.
Ondertussen blijven we op zoek naar een structurele oplossing.
Nogmaals, mocht u nog onderwijsmensen kennen in uw netwerk: wij zijn een heel leuke
school om te werken!
Uiteraard houden we u op de hoogte.

OBS DE CATAMARAN ONTWIKKELT ZICH VERDER !
Ik neem u even mee terug in de tijd. Nu bijna 2 jaar geleden werd ik directeur van obs
De Catamaran. Een uitdaging, want deze school draagt de complexe historie van het
openbaar onderwijs van Schollevaar met zich mee. Daarbij zit de sluiting van de andere
locatie aan de Hermitage nog vers in het geheugen. Teams werden deels opgesplitst en
samengevoegd in een “oud” gebouw aan de Maria Danneelserf, dat gelukkig een enorme
metamorfose onderging. Zo werd De Catamaran die lichte en open school waar ik voor
het eerst binnen stapte in april 2018. Ongelooflijk hoe het team al naar elkaar toe
gegroeid was, hoewel ze van zulke verschillende culturen kwamen met veel
directeurswisselingen.
Mijn eerste doel was rust en stabiliteit creëren, zodat De Catamaran weer een goede,
stevige ligging kreeg in rustiger vaarwater en we de koers opnieuw met elkaar konden
bepalen. Eind vorig schooljaar hebben we als team gekeken hoe we verder willen. We
waren de goede weg ingeslagen, wat dit schooljaar resulteerde in 3 kleutergroepen.
We hebben gekeken naar de elementen in ons onderwijs die voor ons en de kinderen
goed werkten.
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We hebben besloten om ons te richten op onze basisopdracht: goed lesgeven, zodat we
elk kind kunnen geven wat hij/zij nodig heeft voor een zo goed mogelijke voorbereiding
op de volgende stap. Na onze school is dat het voortgezet onderwijs, maar ook die grote
wereld die open gaat. Wij hopen een steentje bij te dragen aan een succesvolle en
gelukkige toekomst van elk kind.
Als team zijn we dit schooljaar een scholingstraject in gegaan dat “Doordacht Passend
Lesmodel” heet onder begeleiding van het CED Rotterdam. Gedurende 4
studiemomenten wordt elke keer een deel van een goede les besproken.
Achtergrondinformatie, praktijkadviezen, klassenbezoeken, het uitwisselen van ervaring
en kritisch naar jezelf kijken via een kijkwijzer leveren voor elk van ons (andere)
ontwikkelpunten op om een steeds betere les te geven. Op dit moment hebben we een
bijeenkomst gehad over een pakkende start van een les en stellen van goede doelen.
Doelgericht werken en leren verhoogt de focus en resultaten. Hierna volgde een
bijeenkomst over een goede, interactieve instructie. De komende maanden gaan we aan
de gang met de actieve verwerking van een les en doelgerichte evaluatie.
In dit traject komen veel zaken terug waar we al mee bezig waren, zoals directe
instructie, coöperatieve werkvormen en Teach. Misschien heeft uw kind wel eens verteld
over de beurtstokjes, afzwaaiers/exittickets of de wisbordjes.
Eind vorig schooljaar kregen we bezoek van het interne auditteam van ons bestuur
BLICK. Dit team heeft tijdens dit bezoek onze school langs de kwaliteitslat van alle
BLICK-scholen gelegd. Deze lat is gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de
Onderwijsinspectie.
Het auditteam gaf aan dat de sfeer op onze school en het pedagogisch klimaat in orde
zijn. Dit is enorm belangrijk, want als kinderen zich veilig en op hun gemak voelen,
kunnen ze (spelenderwijs) tot leren komen.
Naast veel goede dingen was er een ontwikkelpunt bij de onderdelen Zicht op
ontwikkeling en Extra ondersteuning. Hiervoor scoorde de school onvoldoende. Op het
gebied van analyseren van toetsen kan nog veel gewonnen worden. Deze input is ook van
belang om een nog betere les te kunnen geven. Door beter zicht op de ontwikkeling van
een kind kan er beter afgestemd worden in het lesaanbod en wat kinderen eventueel nog
meer nodig hebben voor de volgende stap in hun ontwikkeling.
Alle informatie is meegenomen in het jaarplan van 2019-2020 als speerpunten, de
punten waar wij als school mee aan het werk gaan.

4

FLESSENPOST
Schooljaar 2019/2020 nr. 12
In oktober 2019 kwam de Onderwijsinspectie zelf bij ons op schoolbezoek, naast een
bezoek aan ons bestuur. De Onderwijsinspectie kwam aan het begin van het schooljaar,
waardoor wij nog niet veel acties hadden kunnen uitzetten naar aanleiding van de
speerpunten.
De Onderwijsinspectie heeft niet alle kwaliteitsonderdelen bekeken, maar kwam tot een
vergelijkbaar oordeel als de interne audit. Zoals we ook verwachtten, scoorden we op
Zicht op ontwikkeling onvoldoende. Dit onderdeel is in het nieuwe toezichtskader echter
zo zwaarwegend, dat als dit onderdeel onvoldoende is, het gehele toezicht als
onvoldoende geldt.
Voor de volledigheid vindt u hieronder het overzicht van de bekeken onderdelen en de
mening van de Onderwijsinspectie. In januari 2020 werd het inspectieverslag definitief.
Het volledige inspectierapport van ons bestuur BLICK, waaronder onze school
(hoofdstuk 6), is binnenkort op de site van de Onderwijsinspectie te vinden.

In alle eerlijkheid vertel ik u dat het niet leuk is om een onvoldoende oordeel te horen,
als je elke dag zo hard met je groep aan het werk bent om het goed te doen en er wel
veel andere dingen goed gaan. Ook de Onderwijsinspectie benoemde specifiek dat onze
kinderen zich veilig voelen in de school.
Als professioneel team zien wij kritiek als een kans om het beter te doen. Bovendien
wisten we best dat er nog dingen beter konden. Onze focus bleek de juiste. Dit helpt om
onze basis steeds beter op orde te krijgen.
Zowel het auditteam als de Onderwijsinspectie hebben het vertrouwen uitgesproken in
de plannen en daadkracht van het team om deze te verwezenlijken. Met vertrouwen
zetten we stap voor stap met elkaar.
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Naast het jaarplan is er inmiddels een uitgebreid ontwikkelplan geschreven voor dit
schooljaar. De ambities voor Zicht op ontwikkeling, Extra ondersteuning en Didactisch
handelen zullen ook na dit schooljaar nog een rol spelen. Bij dit proces is naast het team
ook altijd de Medezeggenschapsraad nauw betrokken.
Ik hoop u met bovenstaande een beeld te hebben gegeven van waar we als school aan
werken en voor gaan, graag samen met u. Mocht u vragen hebben, dan bent u altijd
welkom.
Hedy van Harselaar
Trotse directeur van obs De Catamaran

DE SCHOOLFOTOGRAAF
Nils Eendenburg komt volgende week naar onze school voor de schoolfoto’s.
Op dinsdag 10 maart worden de individuele foto’s genomen en de broertjes/zusjesfoto’s.
Hierbij worden broertjes/zusjes die op school zitten met elkaar op de foto gezet.
Alleen broertjes/zusjes die bij IJsselkids op Peutererf zitten mogen hierbij aansluiten.
Deze foto’s worden aan het einde van de schooldag gemaakt vanaf half 3. De
ouder(s)/verzorger(s) die dit betreft kunnen dan met hun peuter naar binnen komen.
Verder zullen er geen broertjes/zusjes van buiten de school op de foto gezet worden.
Op woensdag 11 maart worden de groepsfoto’s gemaakt.
Hieronder ziet u een voorbeeldfoto met de natuurlijk witte achtergrond waar we dit
schooljaar voor hebben gekozen. Het bestellen van de foto’s verloopt op dezelfde
manier als vorig schooljaar. Hierover ontvangt u later meer informatie.
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DE PLUSKLAS ZORGT VOOR DE KOALA’S IN AUSTRALIË !
Voor de voorjaarsvakantie hebben onze leerlingen van de Plusklas met hun actie ruim 43
euro opgehaald voor de koala’s in Australië, die vreselijk in nood zijn gekomen vanwege
de bosbranden. De opbrengst is inmiddels op de rekening gestort van het WWF. Van de
Rangers hebben zij een bedankje gehad.
Via deze weg willen zij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Beste Plusklas Catamaran,
Ontzettend bedankt voor je gift! Mede dankzij jouw steun kunnen we gewonde en
uitgedroogde koala’s helpen met medicijnen, voedsel en water. En kunnen we zo
snel mogelijk hun leefgebied herstellen, door bijvoorbeeld bomen te planten.
Blijf op de hoogte van de bosbranden in Australië en onze plannen om de bossen
wereldwijd te beschermen en herstellen via wwf.nl/australie

Groetjes,
WWF-Rangers
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ONTWIKKELINGSMAP & OUDERGESPREKKEN KLEUTERS
Dit schooljaar komt de ontwikkelingsmap van groep 2 voor het eerst mee op vrijdag 6
maart. De bijbehorende gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 maart na schooltijd en
in de avond.
Vanaf groep 2 starten we met schriftelijke verslagen in de vorm van rapporten die in de
ontwikkelingsmap komen. In groep 1 is er geen schriftelijke rapportage. Uiteraard
worden er wel oudergesprekken gevoerd in groep 1, zoals het uitgebreide
kennismakingsgesprek 4 tot 6 weken na de start op school. Door de verschillende
instroommomenten van kleuters op hun vierde verjaardag vinden de gesprekken ook op
verschillende momenten plaats.
De oudergesprekken van de kinderen van groep 1 A en 1 B zijn op dinsdag 7 april na
schooltijd. De oudergesprekken van een aantal kinderen van groep 1C zijn inmiddels
gevoerd door juf Ria.

8

