
 

 

Onderwijsontwikkeling:

In 2020 stond de schoolontwikkeling niet s�l. De 
‘oefenperiode’ met groepsdoorbrekend rekenen 
is gevolgd door een evalua�e waarbij afspraken 
gemaakt en vastgelegd zijn.
Vervolgens wilden wij de focus richten op 
vergroten van zelfstandigheid en eigenaarschap 
van de leerlingen. En toen kwam de 
coronasitua�e. Het leek dat door de periode van 
schoolslui�ng een stuk onderwijsontwikkeling 
s�l kwam te liggen. Echter het tegendeel was 
waar. Door het afstandsonderwijs zagen wij de 
zelfstandigheid van veel leerlingen toenemen. 
Het werken met weektaken, wat voorzich�g 
uitgeprobeerd werd, kwam in een 
stroomversnelling waar we nu in 2021 ook de 
vruchten van ervaren.
Het organiseren van een talentmiddag en een 
muziekmiddag is wel doorgeschoven naar een 
volgend schooljaar. 
De doordenking om meer recht te doen aan 
prak�sche talenten van leerlingen, afstemming 
op de prak�sch ingestelde leerlingen, ging wel 
door. Toen het binnen de corona-regelgeving 
mogelijk was, werden bijv. gastlessen gegeven 
door techniekdocenten uit het Voortgezet 
onderwijs. Wij onderzoeken hoe we ook in ons 
eigen lesaanbod beter tegemoet kunnen komen 
aan de eigenheid van ‘doeners’.

In 2020 is een grote stap gezet met de aanschaf 
van chromebooks. Hiermee kunnen we het 
onderwijs verder flexibiliseren en beter 
afstemmen op de leerbehoe�e van leerlingen, 
bijv. wat het automa�seren van vaardigheden en 
het verwerken van leerstof betre�. Voor 2021 
staat een volgende aanschaf van chromebooks 
gepland voor de onderbouwloca�e.
De slui�ngsperiode in 2020 liet een (lichte) 
daling van de leerresultaten zien. De tweede 
slui�ng begin 2021 gaf een beeld van 
stabilisering van de resultaten. Er zijn wel 
aandachtspunten op onderdelen van de leerstof 
maar het totaalbeeld is op onze school niet zo 
alarmerend zoals het in de media en poli�ek 
geschetst wordt.

Meester Van Tilburg als Intern 
Begeleider over de overdracht naar het 
Voortgezet Onderwijs

Een van mijn taken als intern begeleider in de 
bovenbouw is dat ik zorg draag voor een goede 
overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor de 
meeste groep 8 leerlingen zijn dat een aantal 
handelingen die snel afgerond kunnen worden. 

Echter zijn er ook leerlingen die specifieke 
onderwijsbehoe�en hebben. Dat vraagt om goede 
voorbereiding. Begin groep 8 gaan we met ouders 
in gesprek en bespreken we de verschillende 
op�es. Daarna volgt er, samen met de ouders, een 
gesprek op de VO-school, waarbij ik als intern 
begeleider het stukje onderwijsbehoe�e zo 
duidelijk mogelijk probeer over te brengen. Samen 
wordt gekeken wat de leerlingen nodig hee� en 
wat de VO-school kan bieden. In sommige gevallen 
zijn er �jdens de periode op de basisschool 
externen betrokken, ook deze gaan mee naar de 
VO-school om een zo compleet mogelijk beeld van 
de leerling te schetsen. 
Ook als de leerling na de zomervakan�e gestart is, 
vindt er nog regelma�g een terugkoppeling plaats.

Het is mooi om als intern begeleider een brug te 
vormen voor de leerlingen die net even wat extra’s 
nodig hebben in het voorgezet onderwijs. Om 
samen met ouders op zoek te gaan naar een 
passende plaats waar het kind weer een nieuwe 
stap kan maken in de ontwikkeling. 

Renova�e en verduurzaming van onze 
Onderbouwloca�e – door meester 
Hol

In de achterliggende maanden zijn de 
voorbereidingen gestart voor de renova�e van 
ons gebouw aan de Anjerstraat. In overleg met 
de gemeente West Betuwe is besloten om het 
gebouw aan de Anjerstraat een grondige update 
te geven zodat het gebouw daarna weer klaar is 
voor de toekomst. 

Inmiddels zijn er enkele stuurgroepen vanuit 
bestuur en team gevormd die het 
renova�eproces voorbereiden. Hierbij worden 
we deskundig begeleid door ICS adviseurs. 
Samen met de adviseurs zoeken we naar de 
juiste aanpassingen zodat het gebouw 
ondersteunend wordt aan de onderwijsvisie van 
onze school. Flexibiliteit en de vorming van 
leerpleinen zijn hierbij speerpunten.

Tegelijker�jd wordt er gezocht naar ogelijkheden 
van verduurzaming. Hiervoor onderzoeken we 
onder andere de inzet van betere isola�e, 
zonnepanelen en ledverlich�ng. 

We hopen over niet al te lange �jd te starten met 
de langverwachte renova�e zodat er een fris, 
licht en eigen�jds gebouw ontstaat. Voorafgaand 
moet er eerst nog veel gebeuren waarbij een 
aantal groepen ook een periode op een andere 
loca�e les zullen krijgen. Al met al een boeiende 
ontwikkeling waarvan u vast nog wel het één en 
ander zult horen. 

Medewerkers:

In 2020 namen wij afscheid van drie collega’s. Juf Baan, juf 
Van der Spek en juf Van de Wetering. 
Zij hebben een baan elders gevonden. Juf Van Krimpen werd 
benoemd als leerkracht voor groep 5.
In 2020 hebben wij drie Leerkrachten in opleiding(LIO) gehad. 
Juf Huigens, juf Van den Berg en juf Heikoop. In 2021 zijn juf 
Verrips, juf Van Doorn en juf Versloot een periode bij ons 
werkzaam als LIO.

Door zwangerschapsverloven en langdurige ziekte van een 
paar collega’s is het aantal invalleerkrachten beperkt. Er is 
opnieuw een oproep gedaan voor nieuwe invalcollega’s.
In de zomer van 2021 nemen wij na vele jaren afscheid van 
Meester Van Tilburg. Hij gaat dichter bij huis, in Werkendam, 
werken.
Juf Keizer is m.i.v. 1 april 2021 benoemd als teamleider. Zij is 
de vierde leidinggevende. 
Na de zomervakan�e zal zij, naast haar werk als Intern 
Begeleider, leiding geven aan twee jaargroepen.

Momenteel, april 2021, proberen wij medewerkers te werven 
voor verschillende taken en func�es binnen onze organisa�e. 
Wij hopen dat alles ingevuld kan worden en dat ook in het 
nieuwe schooljaar ons onderwijs op�maal vormgegeven kan 

Duurzaamheid op onze Bovenbouwloca�e  - door meester  Ebbers

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in aantocht. 
Eén van de grote thema’s is ‘het klimaat’. Nu voert het wat ver om daar allerlei beschouwingen op los te 
laten, maar één ding is helder: Goed rentmeesterschap begint met het besparen van energie. Energie die 
je bespaart hoe� niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat.   

De gemeente West Betuwe hee�,samen met de provincie Gelderland, voor het onderhoud en de 
instandhouding van de schoolgebouwen geld beschikbaar gesteld voor onder andere verduurzaming van 
de scholen. Dat geld moet worden gestoken in bijvoorbeeld maatregelen om te komen tot een goed 
binnenklimaat en energie-neutrale gebouwen. Voor de dependance is zo’n 190.000 euro gereserveerd. 
Een extern bureau hee� met ons meegedacht om te komen tot een aantal goede en verantwoorde 
maatregelen. Op dit moment staan de onder andere de volgende zaken op de planning: realiseren van 
een goede nachtven�la�e, aanleg van zonnepanelen op het pla�e dak van de school en aanbrengen van 
LED-verlich�ng in de hele school. Het mes snijdt zo aan twee kanten: we dragen bij aan duurzame 
maatschappij én we verwachten een lagere energierekening! 

Bijdrage van scheidend bestuurslid A. van den Born:

Mijn bestuursperiode is ten einde. Onze kinderen hebben de 
Rehobothschool intussen allemaal al een poosje verlaten en dus mag 
een andere ouder mijn plekje in nemen. 
Er is in die jaren natuurlijk best het een en ander veranderd. Zo is 
bijvoorbeeld de school meerdere keren uitgebreid en ik vond het mooi 
om daar mijn steentje aan bij te dragen. 
Wat me in die 12 jaar ook is opgevallen: Al�jd is alles in goede harmonie 
verlopen. 
Dat heb ik als heel pre�g ervaren. 
Gelukkig blijven we nog wel buren. Die onderlinge rela�e is gelukkig 
al�jd heel goed. 
Vóór de corona�jd kwamen de klassen regelma�g in de kerk voor de 
maandslui�ngen, de kerstviering  of bijvoorbeeld de schoolfotograaf. 
We hopen dat die momenten weer spoedig terug mogen komen en dan 
zullen de onderlinge contactmomenten er dus nog steeds zijn.
Zo hoop ik als koster de school nog steeds dienstbaar te mogen blijven.
Ik wens alle leerlingen en iedereen die bij de school betrokken is Gods 
zegen toe.
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