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Algemene informa�e van de schoolleiding

Leerlingen:

Het leerlingenaantal ontwikkelt zich volgens verwach�ng. Per 1 oktober 2020 was het 
leerlingenaantal 556. Een daling van 16 leerlingen t.o.v. 2019. De verwach�ng is dat op 1 
oktober 2021 568 leerlingen op onze school zi�en. Daarna daalt het aantal tot 555 leerlingen 
in de komende jaren, telkens op de teldatum 1 oktober. Wij voorzien een stabiele periode 
waarin we onderwijs kunnen geven in 24 groepen met in het voorjaar een extra 
instroomgroep.

In 2020 is één leerling vanuit groep 1 verwezen naar de Dagbehandeling Jonge Kind(DJK) te 
Ochten. De problema�ek was té complex om regulier onderwijs te volgen. De verwach�ng is 
dat in 2021 geen leerlingen verwezen worden naar Speciaal(basis) Onderwijs.

In nauw overleg met ouders, leerkrachten, Intern begeleiders en soms met externe 
hulpverleners is er in 2020 in enkele situa�es voor gekozen een leerling een jaar in dezelfde 
jaargroep te laten.

Eveneens in overleg met alle betrokkenen zijn enkele leerlingen versneld naar een volgende 
groep gegaan om beter tegemoet te kunnen komen aan de leer- en ontwikkelbehoe�en van 
deze kinderen.
De meeste ac�viteiten rondom ons onderwijs zijn vanwege corona geannuleerd. Zo was er 
geen zwerfvuilac�e, pannenkoekendag, enz. 
Er zijn in 2020 maar enkele gastlessen van externe aanbieders georganiseerd.

Juf Zondag als Taal-
leescoördinator 
Bovenbouw: 

Goed leren lezen is onmisbaar in 
onze samenleving. Niet alleen in 
een leesboek, maar ook om 
digitaal de juiste informa�e tot je 
te kunnen nemen. Technisch 
lezen is daarvoor de basis, maar 
dat alleen is niet genoeg. Begrijp 
je ook wat je leest? Ook voor het 
onderdeel begrijpend lezen is het 
van belang dat leerlingen goede 
vaardigheden ontwikkelen. We 
zijn bezig met een zoektocht hoe 
we dit het beste kunnen 
vormgeven. Dit alles met 
uiteindelijk als hoogste doel om 
Gods Woord goed te kunnen 
lezen en met Zijn zegen 
daadwerkelijk te kunnen 
verstaan. 
Wat kunt u thuis doen om 
begrijpend lezen te s�muleren? 
Veel voorlezen en laten lezen – 
boeken, �jdschri�en, kranten 
enz. En praat met uw kind over 
wat hij/zij hee� gelezen. Gezellig 
én leerzaam!

Bijdrage van Juf Versloot:
Van leerling naar LIO’er

Negen jaar geleden zat ik in groep 8 bij meester 
Ebbers en juf Kamp. Wat had ik het daar naar 
mijn zin! Op dat moment was ik nog helemaal 
niet bezig met wat ik later zou willen worden. 
Toen ik in havo-5 zat, gaf mijn decaan mij de �p 
om een dagje mee te lopen op de pabo in 
Gouda. In eerste instan�e had ik er weinig zin in, 
omdat er al zoveel klasgenoten waren die 
juf/meester wilden worden. Toch gaf ik het een 
kans. Binnen een dag was ik overgehaald. De 
keus voor de pabo was een schot in de roos. In 
Pabo-2 mocht ik voor het eerst stagelopen op de 
Rehobothschool. Als ik door de gangen liep en 
met sommige leerkrachten praa�e, voelde ik me 
ik weer het kleine meisje van vroeger. De stages 
in het tweede jaar zijn me goed bevallen. De 
open sfeer op school, de kwaliteit van het 
onderwijs en de aandacht voor de iden�teit 
zorgden ervoor dat ik graag wilde terugkomen 
voor mijn eindstage (LIO: Leerkracht In 
Opleiding). Momenteel volg ik deze stage die 
ongeveer twin�g weken duurt. Vier dagen in de 
week sta ik voor groep 5. Ik geniet er enorm van.

Meester Nick Theloosen, gymdocent, 
over de BIOS-methode die hij 
bewerkt:

Hallo,

Mijn naam is Nick Theloosen en ik verzorg op 
maandag en op dinsdagochtend de gymlessen 
op de Rehobothschool. Op deze school wordt er 
gewerkt met de BIOS-methode. Die methode 
bestaat uit 11 verschillende lessen die 2 weken 
achter elkaar gegeven worden. De lessen zijn 
aangepast aan de verschillende groepen. Groep 
3 en 4 hebben een versie, net als groep 5 en 6 
en als laatste groep 7 en 8. 

De BIOS-methode waar we op dit moment mee 
werken is nogal verouderd en daarom vonden 
wij dat er wat vernieuwing en wat kleur gegeven 
kon worden aan deze methode. Om deze reden 
heb ik toen voorgesteld aan de school om de 
BIOS-methode van een make-over te voorzien. 
Ik probeer de ‘’nieuwe’’ methode een kleurrijke 
aankleding te geven met kleuren plaatjes, extra 
mogelijkheden in alle jaarlagen voor nieuwe en 
moeilijkere uitdagingen en soms misschien zelfs 
van nieuwe manieren van iets aanleren. Ook 
moet veiligheid al�jd gewaarborgd blijven en dit 
zal dan ook extra aandacht krijgen.

Als laatste zal ik in de BIOS-methode ook gaan 
kijken naar de beoordeling van bepaalde 
onderdelen. Het belangrijkste hierin is dat ze 
niet beoordeeld worden op wat ze laten zien, 
maar op wat ze gedaan hebben om iets geleerd 
te krijgen. Proces is dus belangrijker dan 
product! Het gaat tenslo�e om de ontwikkeling 
van een kind!
Ik ben met erg veel enthousiasme aan dit 
project begonnen en ben zelf ook erg benieuwd 
naar het eindresultaat.

Spor�eve groeten van Meester Nick

Beste ouders en andere betrokkenen bij de school, 

Hierbij ontvangt u de publieksversie van het 
bestuursverslag 2020.
De uitgebreide versie met alle financiële gegevens 
wordt gepubliceerd op onze website www.rsgm.nl.
Met deze verkorte uitgave informeren wij u over diverse 
zaken van ons onderwijs. 
Wij kijken hierbij terug op 2020  vooruit naar 2021. 
Daarmee bent u op de hoogte van de belangrijkste 
ontwikkelingen en geven wij u een inkijkje in sommige 
aspecten van ons onderwijs en de dingen die hiermee 
samen hangen.
Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Uw reac�es en 
vragen zijn hartelijk welkom.

Een hartelijke groet, mede namens het bestuur,

P. Dirksen,
schoolleider
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