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Een woord vooraf 

Het motto van onze school, ‘School en ouder, schouder  

aan schouder’, is er een waar we trots op zijn! 

Dagelijks zetten we ons ervoor in om dit waar te maken.Een goede 

samenwerking tussen ouders en school is in onze ogen essentieel voor 

een prettige speel- en leeromgeving voor de kinderen. Voldoende van 

elkaar weten is hiervoor de basis. 

In onze schoolgids, die uit twee delen bestaat, leest u alles over onze 

school, de leerkrachten en de leerlingen. Het eerste deel gaat in op een 

groot aantal praktische zaken. Voor het tweede deel verwijzen we u naar 

onze website: www.mderuyter.nl.

We vinden het daarnaast belangrijk dat een ieder zich herkent op school 

vanuit zijn of haar leefomgeving. Vanuit de Brede School-gedachte 

bieden we kansen voor kinderen op allerlei vlakken, afgestemd op  

de mogelijk heden in de wijk.

Samen met u verheugen we ons op de mooie sprongen die de kinderen 

ook dit jaar zullen maken en de bijzondere momenten die we met elkaar 

gaan delen.

Namens alle teamleden, 

team Brede School Michiel de Ruyter

niet apart 

SAMENmaar 

O

Corona

We hebben in deze schoolgids onze 

regels en afspraken geformuleerd 

zoals ze gelden in een normale 

situatie. U begrijpt dat in deze 

corona-periode er andere afspraken 

kunnen gelden gebaseerd op de 

richt  lijnen van het R.I.V.M. We zullen 

u hierover dan tijdig informeren.
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OP ONZE SCHOOL  

We vertellen u graag meer over de Michiel de 

Ruyterschool. Om te beginnen over ons team en onze 

kijk op onderwijs. Van wie krijgt uw kind les? Wie komt 

u nog meer tegen in de gangen en op het schoolplein? 

En voor welke onderwijsaanpak heeft de school 

gekozen? U leest en ziet het hier.
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•   Ik toon respect voor mezelf.

•   Ik toon respect voor alle andere  

kinderen en grote mensen om me heen.

•  Daarom noem ik je bij je naam.

•   Daarom luister ik naar jou als je 

iets wilt vertellen.

•  Daarom wil ik aardig zijn voor jou.

•  Daarom doe ik graag iets voor jou.

•   Daarom los ik een probleem op door  

te praten met jou.

•   Daarom blijf ik van jouw spullen af.

•  Daarom doe ik graag iets samen met jou.
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Dit vinden wij belangrijk

De Michiel de Ruyterschool is een openbare basisschool. Dat betekent dat wij 

ons onderwijs niet baseren op een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. 

Het betekent ook dat kinderen van elke godsdienst of levensbeschouwing op 

onze school welkom zijn.

In onze aanpak komt u elementen tegen uit het Jenaplan-, Montessori-  

en Dalton-onderwijs. Enkele sprekende voorbeelden daarvan zijn: 

• instructie en verwerking op maat voor elk kind 

• het bevorderen van de zelfstandigheid 

• de dagelijks terugkerende weektaak in alle groepen

•  een rijk aanbod binnen onze Brede School op het terrein van  

de leervakken, techniek, kunstzinnige vorming, natuureducatie  

en informatietechnologie

• leren samenwerken en samen vieren 

• portfolio: verzamelen en nadenken over eigen werk

• samenwerking en samenspel tussen leerlingen 
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Ons team

Leerkrachten

Groep 1/2A: Caroline Hoefnagel en Christine Vos

Groep 1/2B: Daniëlle Verbeek

Groep 3: Femke Janssen en Christine Vos

Groep 4: Inge Otzen en Sara van Maldegem

Groep 5: Loes Dellaert

Groep 6: Astrid Jacobs en Sylvia Jacobs

Groep 7: Pleunie Zwakenberg en Inge van der Aa

Groep 8: Iris Stakenburg

%
8=

:-)

5Op onze school



Conciërge 

Gerard Lemmen

.......

...

...

...
...

...

...
...

...
.......

Intern begeleider groep 1 t/m 8

Charlot Janssen

...
...

...
.

..

....... Coördinator Brede School

Schoolmaatschappelijk werker

Kim van Reenen
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Vakleerkracht gymnastiek

Niels Harmsen

..

...
..Onderwijsassistent

Djamie de Winkel ..

...
..Administratieve kracht

Sylvana Peeters

Adviseur Gezonde School  

en jeugdverpleegkundige

Mieke Huisman

06 - 82 24 17 65

..

Interim directeur

Nicole Peeters

Jeugdspecialist DSAV  

(De School Als Vindplaats)

Edith Dorand

06 - 26 68 10 72

..

Coördinator Activiteitenplein

en Coördinator Brede School

Marlies Wilbers

Clustermanager a.i.

Chantal Ariens

..
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....
Coördinator Activiteitenplein

en Coördinator Brede School

Marlies Wilbers
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NAAR SCHOOL,  
ZO ZIT DAT!

Voor het eerst naar school of na de zomervakantie  

weer naar school: leuk! (en misschien ook wel een 

beetje spannend). Om u alvast een idee te geven  

hoe het er op onze school aan toe gaat, leest u in  

dit hoofdstuk wat uw kind op school nodig heeft,  

hoe u de naschoolse opvang regelt, hoe u uw kind 

ziekmeldt en wat ‘Brede School’ nu eigenlijk inhoudt.
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Vakanties en vrije dagen

De kinderen hebben vakantie/zijn vrij op:

Vakanties

Herfstvakantie 

19 - 23 oktober

Kerstvakantie 

21 december - 1 januari 

Carnavalsvakantie 

15-19 februari

Tweede Paasdag 

5 april

Studiedagen

maandag 12 oktober

vrijdag 26 februari

woensdag 21 april

donderdag 24 juni

A c
b

Meivakantie            

3 - 14 mei

Koningsdag

27 april

Tweede Pinksterdag 

24 mei

Zomervakantie 

19 juli - 27 augustus

Op de volgende dagen 

zijn alle kinderen om  

12.00 uur uit:

18 december

16 juli
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Schooltijden

Op onze Brede School werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle 

leerlingen tussen de middag gratis overblijven. Zij lunchen onder begeleiding 

van de leerkrachten. De school start ’s morgens voor alle groepen om 08.30 

uur. Om 08.25 uur gaan de deuren open. 

Schooltijden

groep 1 t/m 4 schooltijd groep 5 t/m 8 schooltijd

maandag 8.30 – 14.00 uur maandag 8.30 – 14.00 uur

dinsdag 8.30 – 14.00 uur dinsdag 8.30 – 14.00 uur

woensdag 8.30 – 14.00 uur woensdag 8.30 – 14.00 uur

donderdag 8.30 – 14.00 uur donderdag 8.30 – 14.00 uur

vrijdag 8.30 – 12.00 uur vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Pauzes

Ochtendpauze groepen 1 t/m 4: 10.00 – 10.15 uur

Ochtendpauze groepen 5 t/m 8: 10.30 – 10.45 uur

Lunchpauze groepen 1 t/m 4: 11.45 – 12.15 uur

Lunchpauze groepen 5 t/m 8: 12.00 – 12.30 uur

Wat zit er in je tas?

De leerlingen nemen twee ‘pauzepakketjes’ mee  

naar school; eentje voor de kleine pauze en een  

voor de lunchpauze. Voor de kleine pauze bij-

voorbeeld fruit of een boterham en wat drinken 

(liefst in een beker).Voor de lunchpauze: 

bijvoorbeeld brood, wat fruit en een beker 

drinken.
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*  In de kleine pauze eten/drinken  

de kinderen een tussendoortje;  

dat hoeft geen hele maaltijd te zijn.

*  Als Gezonde School zijn wij geen 

voorstander van snoep of chips  

in de pauzepakketjes.

*  Pakjes drinken zijn toegestaan; het lege 

pakje gaat mee naar huis i.v.m. de 

hoeveelheid afval.

*  Sport- en energiedrankjes, frisdrank en blikjes willen 

we niet zien op school.

*  De kinderen krijgen op school voldoende gelegenheid om  

water te drinken.

Op en rond het schoolplein

Op de fiets

We zien kinderen graag lopend naar school komen. Kinderen die wat verder weg 

wonen en op de fiets komen, stallen hun fiets in de fietsenstalling op het school- 

plein. Ouders die hun kinderen op de fiets brengen, stallen hun fiets in de 

stalling voor de school, naast het klimrek. De school is niet aansprakelijk voor 

diefstal of vernieling van fietsen.

*  Alleen de kinderen maken gebruik van de overdekte fietsenstalling 

op het schoolplein.

*   Ouders stallen hun fiets in de rekken aan de voorzijde van de school.

*   Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein.

*  We houden het schoolplein samen netjes. 

*  We houden alle doorgangen vrij, met extra aandacht voor de 

poort naar het speelplein. 

*  We geven het gezonde voorbeeld: op en nabij het schoolplein  

wordt niet gerookt.

*  We letten goed op elkaar op en rond het schoolplein en bij het 

oversteken.

*  Om 12.00 uur en 14.00 uur volgen we de aanwijzingen van  

onze jeugdbrigade op bij het oversteken.

smakelijk

eten !

:-)
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Schone school

Samen maken wij werk van een schone,  

duurzame school: 

* Wij zamelen oud papier in.

*  In de kast naast het kopieerapparaat staat 

een batterijbox waar u uw lege batterijen 

kunt inleveren.

*  Leerlingen houden zelf het schoolplein schoon.  

In groepjes hebben zij pleindienst.

*  Op het dak van de school liggen zonnepanelen. Hiermee 

wekken wij voordelig en schoon onze eigen energie op.

Mobiele telefoons

De school is de hele dag telefonisch bereikbaar op (024) 377 01 55. Heeft u een 

dringende vraag of mededeling, bel dan gerust. In dringende gevallen mogen 

kinderen uiteraard naar huis bellen of nemen wij contact met u op. Kinderen 

hebben op school geen mobiele telefoon nodig. Hebben zij er toch een bij zich, 

dan moeten zij die aan het begin van de dag uitschakelen. De telefoon blijft in 

het schoolgebouw. De school is niet verantwoordelijk voor verlies of 

beschadiging van telefoons.

Ziek

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, dan moet u dit melden. 

U kunt de school hiervoor bellen op: (024) 377 01 55. Wij ontvangen uw 

telefoontje graag tussen 8.00 en 8.20 uur. U kunt de ziekmelding ook 

persoonlijk doorgeven bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Is uw kind 

zonder bericht afwezig, dan nemen wij contact met u op. De school is 

wettelijk verplicht bij te houden welke kinderen aanwezig en afwezig zijn. 

Ook zijn wij verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim te 

melden bij Bureau Leerplicht van de gemeente Nijmegen. Contactpersoon 

voor onze school bij Bureau Leerplicht is Erwin van Baardewijk. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Bureau Leerplicht. Telefonisch:  

op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur op (024) 329 80 03. Per e-mail: 

leerplicht@nijmegen.nl. Meer over het verzuim protocol van de gemeente 

Nijmegen leest u in deel B van de schoolgids op www.mderuyter.nl.

Verlof aanvragen

Het opnemen van vakantiedagen buiten de vakanties om is niet toegestaan.  

Wilt u verlof aanvragen voor een andere gelegenheid dan vakantie, dan moet 

u dit verzoek minimaal twee weken van tevoren indienen bij de directeur.  

Op onze website kunt u zelf een formulier downloaden.
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Foto’s website

Op onze website doen wij regel  matig verslag van de activiteiten die wij op 

school organiseren. Daarbij plaatsen wij ook foto’s van leerlingen. Vindt u het 

niet goed dat een foto van uw zoon of dochter op de website of bijvoorbeeld 

in de school gids terechtkomt, dan kunt u dat (bij de inschrijving) doorgeven aan 

de directeur. Om ieders privacy te kunnen garanderen is het niet toegestaan 

foto’s te maken tijdens activi teiten van/op school, zoals vieringen, sportdag en 

schoolreis. 

Social Schools

Via Social Schools houden we u op de hoogte van wat we afgelopen week 

gedaan hebben en wat er op de agenda staat. Social Schools is een veilig online 

communicatie-platform, speciaal voor scholen. We gebruiken Social Schools ook 

om u tussentijds te informeren en voor het veilig delen van bijvoorbeeld foto’s.

We vragen alle ouders/verzorgers zich voor Social Schools aan te melden.

U ontvangt daarvoor van ons de instructies. Met Social Schools zorgen wij 

ervoor dat al onze berichten gegarandeerd bij u aankomen. Bovendien  

bespaart het papier.

Brede School Michiel de Ruyter

We zijn een Brede School. Dat wil zeggen dat we ons samen hard maken  

voor een stimulerend opgroeiklimaat voor alle kinderen uit onze school

omgeving; een opgroeiklimaat dat erop gericht is om uw kind te onderwijzen, 

te begeleiden, te vermaken en een fantastische schooltijd te bezorgen.

Basisonderwijs, peuterspeelzaal, Activiteitenplein en buitenschoolse opvang 

werken dagelijks nauw samen aan een veilig en op elkaar afgestemd pedago-

gisch klimaat. En dat allemaal onder één dak! Samen bieden we door het jaar 

heen een gevarieerd programma voor de peuters, kleuters en kinderen van 

groep 3 tot en met 8 van onze school. Uiteraard graag en zo veel mogelijk met 

de enthousiaste inbreng en hulp van ouders. Als Brede School werken we samen 

met onder meer kinder opvang organisatie KION, welzijns organisatie Bindkracht 

10, De School Als Vindplaats (DSAV), Huis voor de Kunsten de Lindenberg en 

Sportbedrijf Gemeente Nijmegen. 

Coördinator van de Brede School is Marlies Wilbers. Zij is bereikbaar op  

06 - 53 32 39 36 en via marlies.wilbers@bindkracht10.nl.

Privacy

Op Brede School Michiel de Ruyter 

gaan wij zorgvuldig om met de 

privacy van onze kinderen (zie  

ook ons privacyreglement op  

www.mderuyter.nl). De gegevens  

die over kinderen gaan, noemen  

we persoonsgegevens. Wij maken 

alleen gebruik van persoons -

gegevens als dat nodig is voor  

het leren en begeleiden van onze 

kinderen en voor de organisatie die 

daarvoor nodig is. In het privacy -

reglement kunt u precies lezen wat 

voor onze school de doelen zijn van 

de registratie van persoonsgegevens. 

De meeste gegevens ontvangen wij 

van ouders (zoals bij de inschrijving 

op onze school). Daarnaast 

registreren leerkrachten en onder-

steunend personeel van onze school 

gegevens, bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen. Soms worden er  

bij zondere persoonsgegevens 

geregistreerd als dat nodig is voor de  

juiste begeleiding van een kind, zoals 

medische gegevens (bijvoorbeeld  

bij dyslexie en ADHD). De leerling-

gegevens worden opgeslagen in ons 

(digitale) administratiesysteem (Esis). 

De vorderingen van de kinderen 

worden vastgelegd in de software  

van onze leverancier. Deze pro -

gramma’s zijn beveiligd en toegang 

tot die gegevens is beperkt tot mede-

werkers van onze school. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij de 

directeur.
13Naar school, zo zit dat!



Activiteitenplein Michiel

Activiteitenplein Michiel is een 

plek waar het hele jaar door 

allerlei activiteiten georga-

niseerd worden, tijdens en na 

de lessen. Kinderen kunnen er 

hun talenten ontwikkelen en 

ontdekken wat zij nog meer 

leuk en interessant vinden. 

Bijvoorbeeld met knutselen, 

koken, sporten, spelletjes en 

tijdens uitstapjes. (Bijna) elke 

door   deweekse dag kunnen onze 

leerlingen deelnemen aan leuke, 

leerzame, creatieve en sportieve 

activiteiten. En dat voor maar 10 euro 

per jaar. Het programma wordt steeds 

vooraf bekendgemaakt. In blokken en per 

leeftijdscategorie kunnen kinderen zich hiervoor 

inschrijven. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het 

brengen en ophalen van hun kinderen van en naar het 

Activiteitenplein. Het Activiteitenplein wordt begeleid door Marlies Wilbers 

(coördinator), Fatima Bounjouai en Khadija Khiraoui.

Voor en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt georganiseerd door KION. Bij KION 

kunt u een contract afsluiten voor de uren dat u uw kind(eren) voor en na school 

wilt laten opvangen. 

----
*
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-
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Voorschoolse opvang

U kunt zich voor 

voorschoolse opvang 

aanmelden bij KION. 

Deze opvang is 

tussen 7.30 en 8.20 

uur bij BSO Michiel  

in het bijgebouw  

op het schoolplein.  

Een pedagogisch 

medewerker brengt  

de kinderen na 

afloop naar school. 

Naschoolse opvang

De dagelijkse naschoolse 

opvang door BSO Michiel 

vindt plaats in wijkcentrum  

Titus Brandsma en in het 

bijgebouw op het schoolplein. Onder 

begeleiding van een groeps leerkracht of 

BSO-medewerker gaan de kinderen aan het 

einde van de schooldag naar het lokaal van de BSO. Daar 

ontvangen de pedagogisch medewerkers van KION de kinderen voor een  

leuke middag vol creatieve activiteiten, spelletjes, verkleed partijen, buiten spelen 

of lekker luieren. De BSO werkt nauw samen met Activiteitenplein Michiel. 

Vakantieopvang

In alle schoolvakanties biedt BSO Michiel opvang aan met veel speciale vakantie-

activiteiten. 

Oudercommissie BSO Michiel

De oudercommissie (OC) van BSO Michiel vergadert een paar keer per jaar over 

de gang van zaken op de BSO, de plannen en ontwikkelingen. In de loop van dit 

schooljaar wordt er een nieuwe OC samengesteld. 

Meer informatie over KION: www.kion.nl. U kunt ook contact opnemen met

de afdeling Klantrelaties van KION: (024) 382 26 55.

-------
----
-----

* ) )
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DAAR ZIJN WE DOL OP!

De leerkrachten en oudervereniging organiseren door 

het jaar heen een aantal leerzame, leuke en sportieve 

activiteiten. Welk feestje wanneer plaatsvindt,  

leest u in nieuwsbrief het Ruytertje.

groep 8
kamp!
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Dol op… feest op school

Door het jaar heen staan er een aantal bijzondere festiviteiten op onze 

schoolkalender. Ontmoetingen, verrassingen, vieringen… We zijn er dol op! 

Let op: in het kader van de Coronamaatregelen is het mogelijk dat deze feesten 

niet of in een andere vorm plaatsvinden, we laten dit aan u weten.

Welkom!

Om het nieuwe schooljaar goed te beginnen, het ijs wat te breken en elkaar 

(nog) beter te leren kennen, organiseren we voor de groepen 1 tot en met 7  

een aantal openingsactiviteiten. 

Groep 8 gaan dit schooljaar hopelijk op kamp maar we kunnen nu nog  

niet zeggen of dat door kan gaan in verband met de Coronamaatregelen.  

We houden u op de hoogte!

Sinterklaas

Een sinterklaasfeest zonder Sint? Geen denken aan! Dus ook dit jaar is  

de Goedheiligman op 4 december van de partij. 

Kerst

Groot feest op donderdag 17 december! De school is prachtig versierd,  

de kinderen bereiden een liedje of dansje voor en in hun mooiste kleren  

genieten zij ‘s avonds van een zelfgemaakt kerstdiner in de klas. 

Carnaval

Michiel de Ruyter? Het Nimweegs Narrennest! Zo heten wij 

in de carnavalsweek. We maken er dan een dolle 

boel van op school: verkleden, schminken, 

spelletjes, lekker samen genieten, niets is 

ons te gek. Het schoolcarnaval start 

met een feestelijke optocht door de 

buurt op vrijdag 12 februari.

groep 8
kamp!
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Eindejaarsfeest

In de laatste week van het schooljaar organiseert de oudervereniging een feestje 

voor alle leerlingen, ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. We komen dan 

meteen na school allemaal samen op het schoolplein om spelletjes te spelen, een 

hapje te eten, wat lekkers te drinken, terug te blikken op het schooljaar en de 

vakantie alvast in te luiden. De leerlingen halen die middag ook hun eindrapport 

op in de klas.

Jarig!

De verjaardag van een kind is een feestdag. Ook op school maken we er een 

bijzondere dag van. En natuurlijk mag de jarige trakteren! Als Gezonde School  

vragen wij u vriendelijk om een gezonde traktatie, dus liever  

geen snoep of chips. Voor tips: www.voedingscentrum.nl. 

Let op: tijdens de Coronaperiode mag er niet getrakteerd  

worden. 

Dol op… sport en spel

Sporten en bewegen is leuk en gezond. We 

besteden veel aandacht aan de motorische 

ontwikkeling van kinderen en geven hun 

volop de tijd en ruimte om zich lekker uit 

te leven. Sportief gedrag hoort daar 

natuurlijk bij. 

Gymles

Gymdagen

Alle groepen hebben op maandag en/of 

donderdag gymles. De kleuters gymmen in  

de gymzaal tegenover de kleuter lokalen. De 

groepen 3 tot en met 8 gymmen in de sporthal  

in de Zwaluw straat. Zij lopen daar samen met de 

leerkracht naartoe. 

:O
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Gymkleding

Tijdens de gymles dragen de kinderen een korte broek en T-shirtje of een 

turnpakje en gym schoenen met een lichte zool. Vanaf groep 3 nemen de 

kinderen ook een handdoekje mee om zich na de les te kunnen opfrissen.  

Wilt u de gymspullen van uw zoon of dochter van naam voorzien? 

Avond4daagse

Elk jaar lopen heel wat kinderen van onze school de avond4daagse. Wandelen, 

rennen, lachen, zingen, ... Kom maar op met die kilometers. Met hulp van de 

oudervereniging maken we er met z’n allen vier gezellige avonden van. Op dit 

moment is er nog geen actuele informatie over het wel of niet door gaan van de 

avond vierdaagse binnen de gemeente Nijmegen.

dit 

top
is 

!

Daar zijn we dol op! 19



Dol op… uitstapjes

Leren doe je niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Er valt zo veel te 

beleven! Daar laten we alle leerlingen elk jaar graag een paar keer van proeven. 

Schoolreis

Het team en de oudervereniging organiseren elk voorjaar een leuke en

betaalbare schoolreis voor de groepen 1 tot en met 7. ( Groep 8 gaat

naar kamp en gaat niet mee op schoolreis). Waarheen gaat de reis dit jaar?  

Dat is nog een verrassing. De datum ligt nog niet vast aangezien het ook  

hierbij nog niet duidelijk is of het schoolreisje door kan gaan i.v.m. de Corona-

maatregelen.

Op stap in de omgeving

Alle groepen maken jaarlijks een aantal uitstapjes die aansluiten bij de les-

programma’s. Op natuurexcursie in de Ooijpolder, samen naar Kinderboerderij

Kobus, een groepswandeling door onze mooie oude stad en op onderzoek in  

de eigen wijk zijn daar mooie voorbeelden van. Ouders zijn (onder voorbehoud 

van de actuele situatie) van harte welkom om deze uitstapjes te begeleiden. 

Houd de nieuwsbrief in de gaten!
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Dol op... de 
natuur

Lekker naar buiten om te zien wat daar allemaal groeit  

en bloeit en te beleven valt, hoe leuk is dat?! 

De Michiel de Ruyterschool wil de leerlingen meer met de

natuur in aanraking laten komen: de paden op, de lanen in!

Een (moes)tuin aanleggen, een tocht naar het Waalstrand,

op ontdekking in het bos of de polder of gewoon om de hoek.

Dol op… kunst en cultuur

Muziek, dans, toneel, poëzie, film, theater, beeldende vorming... Veel kinderen 

houden ervan zich creatief uit te leven en cultuur op te snuiven. Daartoe geven 

we ze dan ook ruim de kans. We stimuleren leerlingen en ouders de Bieb op 

School te bezoeken, we gaan naar het museum, het theater en de bioscoop  

en nodigen docenten van Huis voor de Kunsten de Lindenberg uit om tijdens 

en na schooltijd lessen te verzorgen. 

Theater en bioscoop

Elk jaar bezoeken alle kinderen een theater- of dansvoorstelling en/of een film. 

De kosten hiervoor worden betaald uit de begroting van de school. 

Kunstmenu

In een museum is heel veel te beleven. En ook het bezoek aan een theater-

voorstelling of concert in de schouwburg is voor veel kinderen een onvergetelijke 

ervaring. Het CESN (Cultuur en School Nijmegen) stelt elk jaar een breed 

cultuur educatie-aanbod samen van Nijmeegse instellingen en kunstenaars. 
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Wat we precies gaan doen – genieten van een voorstelling of een museum 

bezoeken – dat is nog niet helemaal duidelijk, maar interessant, leuk en leerzaam 

wordt het zeker!

Cultuur met Kwaliteit

Om alle leerlingen kennis te laten maken met kunst 

en cultuur en hen te laten ervaren hoe leuk het is  

om creatief en kunstzinnig bezig te zijn, nodigen we 

ook dit schooljaar weer docenten van Huis voor de 

Kunsten de Lindenberg uit. Iedere dinsdag werken 

we in het project ‘Cultuur met Kwaliteit’ en komen juf Nanneke en juf Myrna 

naar onze school. Niet om ieder apart, maar om sámen les te geven! Na een 

gezamenlijke start gaan de kinderen met drama, beeldende vorming, dans en 

muziek aan de slag. De inhoud van de activiteiten is gekoppeld aan het thema 

van de groep. Voor een blok van acht weken komen eerst de groepen 1/2 

en 5/6 aan de beurt. Het blok erna zijn de groepen 3/4 en 7/8 aan zet.  

De gezamenlijke opening inspireert de kinderen om in de lessen verder te gaan 

met ontdekken en experimenteren. Aan het einde van hun blok presenteren  

zij hun creatieve en kunstzinnige werk aan hun ouders/verzorgers. De vak-

docenten storten zich ook na schooltijd met de kinderen op kunst en cultuur.  

Dat doen zij bij het Activiteitenplein. 

Bieb op school

Lezen is leuk en leerzaam. Het vergroot de woordenschat en het begrips -

vermogen, stimuleert de fantasie en brengt kinderen kennis bij 

over vele onderwerpen. De leesmedia consulent van onze 

school verzorgt samen met het team in alle groepen 

activi teiten die het lezen promoten. Onze Brede 

School heeft in nauwe samenwerking met 

Bibliotheek Gelderland-Zuid een Bieb op 

School. Onze Bieb op School bevindt zich 

in de aula. Kinderen kunnen er elke 

woensdag (om 14.00 uur) en elke 

vrijdag (om 12.00 uur) boeken lenen. 

Met het biebpasje dat zij van school 

krijgen, kunnen de leerlingen 

boeken lenen in alle vestigingen  

van Bibliotheek Gelderland-Zuid. 

Een aantal leerlingen uit groep 7  

en 8 helpt onder schooltijd als 

Biebexperts mee in de Bieb op 

School.
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Kinderpe
rsbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Interview met Mariët van de Bruna

Ik ben Sefa en ik ben samen met Sude naar de Bruna 

gegaan voor een interview met Mariët. 

Wat is uw naam, leeftijd en hoelang werkt u hier al? 

Mijn naam is Mariët, ik ben 51 jaar en ik werk hier al 8 

jaar.
Is het hier niet iets te klein om te werken?  

Met Sinterklaas en Kerst soms wel.

Waarom heet hier Bruna?  

De naam komt van de familie Bruna, van Dick Bruna.

Is het hier druk? 

Het lijkt vaak druk.

Is jullie baas streng?  

Ik ben de baas. 

Is het leuk om hier te werken? 

Ja, maar het is de laatste tijden niet zo druk.

Doen jullie personeelsuitjes?  

Ja, we fietsten een keer naar Amsterdam en we deden 

ook een keer een laserspel.

Waarom verkopen jullie hier sigaretten? 

Misschien willen ze een sigaret en een boek, dan 

verdienen wij weer geld.

Zijn jullie klantvriendelijk? 

Ik vind van wel.

Is het moeilijk om hier te werken?  

Nee, niet moeilijk.

Hebben jullie veel collega’s? 

Vroeger wel, nu maar 8. 

Is het hier een familie bedrijf? 

Ja. 
Verkopen jullie hier nog Wallie-kaarten? 

Ja, maar die heten nu Paysafecards.

Namenpuzzel

Hieronder staan 

vijf categorieën met 

woorden. Eronder staan 

een aantal woorden die 

bij die categorie passen, 

maar Bas en Inez 

hebben de letters door 

elkaar gehusseld! Weet 

jij welk woord het moet 

zijn? 

Kleding

Jzourkjemer

Genjesa

Ypjaam

Jonchtanap

Eictellzmercoo

Terevschneneo

Erklerenwk 

Niejolmar

Namen

Emfke 

Niejolmar

Ojs
Gnei
Aroenilc

Ekeajnn

Starid

Voertuigen

Mafibieoeruigtv

Nietr
Ouat
Ielvgtuig

Mart
Bsu
Vrchtaschpi

Eten
Velwoterrs

Wetlor

Lazzarelom

Daslelv

Adecklemclooh

Tufsikbe

Nepreszonbei

Dieren

Redeelht

Penliato

Pofdashodaood

Circustheater

Ik ga vertellen over circustheater. Daar doe je 

circus en theater. Bijvoorbeeld: op ballen lopen, 

in de taisou, met ringen over gooien en theater. Ik 

ben er heel goed in. Ik heb zelf een eenwieler en 

stelten. Eerst deed ik het bij de Lindenberg maar 

nu bij Grote Broer. Ik vind het heel erg leuk. En 

ik droom ervan om hier beroemd mee te worden. 

Of er zelf les in te geven. Dat kan ook als bijbaan-

tje. En hopelijk word ik er heel goed in. Ik doe het 

op zaterdag. En dit is mijn eerste jaar bij de Grote 

Broer. Ik heb een heel leuk meidenwgroepje. Het 

is heel moei lijk. Maar toch is het heel leuk. Want 

je kan je er echt in uitleven. 

Door Inez

Mop

Wat is het verschil en de overeenkomst tus sen een 

agent en een dokter? Het verschil is dat als je je 

tong uitsteekt tegen een dokter, dan ben je meestal 

van je probleem af. Doe je dit tegen een agent, dan 

krijg je juist een probleem. De overeenkomst is: Je 

krijgt van allebei een rekening! 

Door Sude

Verkopen jullie hier ook geschiedenisboeken? 

Ja.
Vieren jullie hier Sinterklaas?  

Niet echt.

Is het fijn om ook een postkantoor te zijn? 

Ja. 
Is hier wel eens een overvaller geweest?  

Nee, maar wel ingebroken. Ze pakten allemaal de lotto’s 

maar gelukkig hebben we die geblokkeerd.

Wat is uw leukste boek?  

‘Haar naam was Sara’. 

Wat is het leukste dat je hier meemaakte? 

Dat de Bruna om 12 uur open ging en een Harry-

Potterfeestje had. Iedereen was verkleed en er was 

groene limonade en snoep dat een oogbal was.

 
Door Sefa Sterrenwacht Saturnus

Hoi ik ben Shirley. Samen met Bjorn zijn 

wij naar Sterrenwacht Saturnus geweest. We 

kwamen binnen en we maakten kennis met 

meneer John Arts. We liepen naar de ruimte 

van de kinderclub en daar zagen we ruimte-

schepen die de kinderen zelf gemaakt hebben 

op zaterdag.  Toen gingen we naar de posters in de gang en 

daar zag je allemaal ruimteschepen en foto’s 

van André Kuipers. Toen gingen we naar bo-

ven en daar liet John een grote sterrenkijker 

zien. Je kan daarmee foto’s maken en je kan 

daar heel goed mee planeten en sterren zien. 

De maan kan je het beste zien. Wat wel jam-

mer is is dat de sterrenwacht in de stad ligt en 

dat je ’s avonds niet zo goed kan kijken omdat 

er lantaarnpalen staan en die geven veel licht.  

Daarna gingen we naar een grote ruimte waar 

ze wel eens les geven en daar stonden nog 

meer sterrenkijkers, alleen kleiner, en nage-

bouwde ruimtestations en raketten. 

Daar gingen wij John interviewen en hij ver-

telde over sterrenwacht Saturnus, zijn hobby’s 

en dat hij dit als vrijwilliger doet. De ster-

renwacht Saturnus bestaat nu al 26 jaar. Er 

zijn ongeveer 20 sterrenwachten in Nederland 

met allemaal andere namen, soms van pla-

neten. Hij zei dat je bij de sterrenwacht veel 

van elkaar kan leren. Als je iets nieuws ziet 

ga je er eerst over lezen en daarna pas met 

elkaar over praten. Soms geven ze dan ook 

presentaties aan elkaar. Sommige leden van 

de sterrenwacht hebben ook thuis een eigen 

sterrenkijker en eigen koepel. De leden praten 

met elkaar ook alleen maar over sterren, niet 

over het weer of voetbal.
Een ster is eigenlijk een rond bolletje. Met 

licht natuurlijk. De sterren bestaan uit water-

stof en dat brandt en dat geeft licht. Je kan 

sterren zien met de sterrenkijker daarom heet 

het zo. Meneer John Arts wist heel veel van planeten 

en sterren en de maan en de zon. En toen heb-

ben we meneer John gevraagd naar persoon-

lijke dingen. Hij is 59 jaar en werkt hier al 7 

jaar. Hij vindt films ook leuk maar dan wel  

over sterren of ruimte of ruimteschepen of de 

maan. Maar meestal kloppen de films niet.

(bijvoorbeeld bij explosies in de ruimte, die 

kan je helemaal niet horen want in de ruimte 

is geen geluid). Hij vindt de film Starwars 

leuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor 

zijn werk adviseur voor middelbaar onder-

wijs. En hij vindt bergwandelen en het weer 

bestuderen ook leuk. 
 

Op 15 en 16 maart 2013 waren er de lande-

lijke sterrenkijkdagen. Maar ook daarna is er 

nog veel te doen voor kinderen en volwas-

senen op de sterrenwacht. Ze hebben ook een 

website: www.sterrenwachtsaturnus.nl 

Het was erg leuk op de sterrenwacht. 

Door Shirley

Podium
Ik (Janne S.) ben samen met Amr naar 

een danswinkel geweest. Die winkel 

heet Podium. Ik ben naar die winkel 

gegaan omdat ik zelf ook dans en dan 

koop ik ook daar mijn danskleren. 

Ik heb een interview gehouden met 

Petra Föllings. Ik heb haar 12 vragen 

gesteld en de eerste vraag was waarom 

ze dit vak gekozen heeft. Haar antwoord 

was dat ze vroeger eerst nog maatschap-

pelijk werkster was en dat ze daarna 

samen met haar vriend een winkel voor 

theater begonnen was. En de tweede 

vraag was of ze dit vroeger ook wou 

worden. Haar antwoord daarop was nee. 

Ze wist nog niet wat ze vroeger wou 

worden. Ik stelde ook nog de vraag of 

ze het leuk vond. Haar antwoord daarop 

was ja! De winkel is ook van haar. De 

winkel is geopend in 1985 en bestaat 

dit jaar 28 jaar. Ze heeft hiervoor bij de 

gemeente Heumen gewerkt. Het raarste 

dat ze verkoopt zijn tutu’s voor volwas-

senen. Er is gelukkig nog nooit inge-

broken maar er is wel eens een ruit in 

gegooid. In de winkel werken zij zelf en 

nog een personeelslid. Ze hebben met 

de winkel 2 keer een jubileum gevierd 

(10-jarig en 20-jarig jubileum. Bij 25 

jaar zijn ze het vergeten). 
De winkel heet Podium omdat dat het 

beste bij de winkel paste. Ze weet niet 

precies hoeveel schoenen ze heeft in de 

winkel, maar ze weet wel dat ze meer 

dan 100 schoenen heeft.  
Petra heeft verschillende soorten schoe-

nen: leren balletschoenen, jazzballet, 

spitzen, en stijldansschoenen. We heb-

ben nog in het magazijn gekeken, daar 

lagen ook heel veel schoenen in alle 

maten. Het was er leuk.Door Janne S.

Door Janne O.

Rebus

Kinderpersbureau
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Kinderpersbureau

Leerlingen van onze school maken een 

krant: het Snuffelmichieltje. Dit doen zij 

samen met een docent van de Lindenberg, 

met wie zij het Kinderpersbureau vormen 

(KPB). Onderwerpen bedenken, interviews 

houden, foto’s maken, schrijven, ze doen  

het allemaal zelf; binnen en buiten de school, 

onder begeleiding. 

Het Snuffelmichieltje verschijnt drie keer per  

schooljaar en heeft zelfs een vaste rubriek in  

het wijkmagazine De Wester!

0
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HOE GAAT HET?  

U weet als ouder als geen ander hoe het met uw kind 

gaat. Daarover spreken wij elkaar dan ook regelmatig 

tijdens ouderavonden, kijkmomenten en informele 

gesprekjes op het schoolplein of in de gang. 

Om de gezondheid en het welzijn van uw kind 

structureel te peilen, brengen de schoolarts, school

verpleegkundige en logopedist een bezoek aan onze 

school. Zij onderzoeken en screenen de kinderen en 

voeren controles uit. 
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Hoe gaat het…  
op school en in de klas?

In de loop van het schooljaar komen ouders en leerkrachten regelmatig bij 

elkaar om even bij te praten. En natuurlijk mag u af en toe een kijkje komen 

nemen in de klas, mits de Coronamaatregelen dat toelaten.

Kijkmomenten

Kinderen vinden het erg leuk om hun ouders/verzorgers in de klas te ontvangen. 

Nieuwsgierig hoe het er aan toe gaat in de groep? U kunt twee keer per jaar  

een stoeltje aanschuiven.

Het inschrijven voor de kijkmomenten wordt 

aangekondigd via Social Schools. Hou het in  

de gaten!

Gesprek met de leerkracht van uw kind

Drie keer per jaar ontvangt u van de 

leerkrachten een uitnodiging voor een 

persoonlijk gesprek over uw zoon of 

dochter:

   * in de week van 14 september

   * in de week van 1 februari

   * in de week van 5 juli

Heeft u tussendoor behoefte aan een 

gesprek met de leerkracht, dan kunt u 

daarvoor altijd een afspraak met hem of haar 

maken. De leerkrachten nodigen u uit voor een 

tussentijds gesprek als zij dat nodig vinden. 

Inloopavond

Op 26 januari gaan de kinderen ook ’s avonds even naar school. Samen met u! 

Op deze avond laten zij u graag zien aan welke opdrachten zij werken, wat zij 

eerder al gemaakt en gedaan hebben en wat zij leuk (en misschien iets minder 

leuk) vinden op school. Ook bekijken zij samen met u hun portfolio. Een 

plezierige ontmoeting tussen leerlingen, ouders en leerkrachten, ook weer  

even onder voorbehoud van de op dat moment geldende Corona-maatregelen.

?!
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Hoe gaat het… 
met gezondheid en welzijn?

Uw kind besteedt veel tijd op school. Wij houden 

dan ook goed in de gaten hoe het met hem of haar 

gaat. De leerkrachten spelen hierin een belangrijke 

rol, maar ook de GGD houdt de vinger aan de pols.

GGD

Kinderen van 0 tot 4 jaar bezoeken het consultatiebureau.  

Ook op de basisschool wordt de gezondheid en het welzijn van uw 

zoon of dochter in de gaten gehouden door medewerkers van de GGD. 

Voor de Michiel de Ruyterschool zijn dat (u kent ze misschien nog van het 

consultatiebureau):

Schoolarts: Mariska Lasage

Jeugdverpleegkundige en adviseur Gezonde School: Mieke Huisman

Logopedist: Anne Aalbers-Nijhuis

*  De jeugdverpleegkundige meet en weegt alle leerlingen als ze 5, 8 en 11 

jaar zijn. Uw kind houdt daarbij de kleren aan. Ook wordt gemeten of uw 

kind goed ziet (bij 5 en 11 jaar). Vooraf vragen we u of u bij een onderzoek 

aanwezig wilt zijn. We sturen u ook een vragenlijst  en aandachtspuntenlijst 

toe. Kort na het onderzoek krijgt uw kind de meetgegevens mee naar huis.

*  De logopediste roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te 

maken. Zij let tijdens het gesprek op de spraak, taal, stem en het gehoor van 

uw kind. U krijgt vooraf bericht en wordt achteraf geïnformeerd over de 

uitkomst van het gesprekje. Wilt u uw kind graag op jongere leeftijd laten 

onderzoeken door de logopediste? Laat het ons weten.

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige, logopedist en fysiotherapeut

De jeugdverpleegkundige houdt inloopspreekuur op school. Ze doet dit samen 

met de schoolmaatschappelijk werker. De data maakt de school aan u bekend.  

U kunt binnenlopen tot ongeveer 9.15 uur. De logopedist houdt elke tweede 

donderdag van de maand inloopspreekuur in Wijkcentrum Titus Brandsma van 

12.00 tot 13.00 uur. Elke tweede dinsdag van de maand bent u welkom op het 

inloopspreekuur van de fysiotherapeut in wijkcentrum Titus Brandsma van  

12.00 tot 13.00 uur.

smile !

:-)
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Samenwerking

De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het Brede School Ondersteunings 

Team (BSOT). Dat is een overleg met andere professionals, waarin wordt 

besproken of een leerling mogelijk extra ondersteuning nodig heeft. De ouders 

van de leerling zijn hierbij ook aanwezig. 

Een afspraak maken kan altijd

De GGD is er voor alle leerlingen en ouders. Heeft u een vraag over opvoeding, 

groei en/of ontwikkeling? Maak gerust een afspraak. Samen zoeken we naar 

mogelijkheden om de gezondheid en het welzijn van uw kind te verbeteren.  

U bereikt GGD Nijmegen via: (024) 329 72 39 of kijk op: www.ggd-nijmegen.nl

Liever geen contact?

Stelt u geen prijs op de onderzoeken van de GGD? Geef dit dan door via  

(088) 144 71 11 of jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl

Schoolmaatschappelijk werk

Soms zitten kinderen (tijdelijk) niet zo lekker in hun vel of kunnen zij de 

ontwikkelingen die zij doormaken niet goed bijbenen. Dit kan leiden tot 

bijvoorbeeld onvoldoende zelf vertrouwen en onzekerheid, (verbaal) agressief 

gedrag, angst, terughoudendheid en verdriet. Dit gedrag veranderen is lang niet 

altijd makkelijk. Heeft u als ouder behoefte aan een luisterend oor en praktische 

hulp, dan kunt u een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werker, 

Kim van Reenen, van Sterker Sociaal Werk. Zij is bereikbaar op: 06  34 00 04 06 

en per mail: k.vanreenen@sterker.nl

Belangrijk om te weten: leerkrachten mogen de schoolmaatschappelijk werker 

nooit zonder overleg met de ouders inschakelen. Ouders mogen de school

maatschappelijk werker wel inschakelen zonder overleg met de leerkracht.

Hoofdluiscontrole

Op elke school in Nederland komt af en toe hoofdluis voor. Heel vervelend,

maar niets om u zorgen over te maken. Op school controleren de ‘kamouders’

alle leerlingen en leerkrachten in de eerste week, meestal op de vrijdagochtend, 

na elke vakantie op hoofdluis en/of neten. U kunt meehelpen met kammen als u 

tijd en zin heft. Oproepen volgen via Social Schools. Heeft uw kind hoofdluis, 

dan laten wij u dit natuurlijk weten.

Kinderen met hoofdluis worden na twee weken nog een keer gecontroleerd.

Wij volgen het Landelijk Hoofdluis Protocol. Heeft u zelf gemerkt dat uw kind

last heeft van hoofdluis, meld dit dan bij de groepsleerkracht.

smile !

De School Als Vindplaats

De jeugdspecialist van de School  

Als Vindplaats (DSAV) helpt om 

beginnende problemen bij leerlingen 

snel op te merken, zodat zwaardere 

hulp kan worden voorkomen. De 

ondersteuning van de specialist van 

DSAV sluit nauw aan op de zorg en 

ondersteuning die al op school 

geboden wordt door de leerkrachten, 

de intern begeleider en het zorgteam.

Voor onze school is Edith Dorand de 

DSAV-jeugdspecialist. Als ouders/

verzorgers, leerkrachten of het 

zorgteam vragen hebben over het 

gedrag of de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van een kind, kan zij 

worden ingeschakeld. In overleg  

met ouders en school kijkt ze op 

welke manier de leerling het beste  

en zo snel mogelijk geholpen kan 

worden. Heeft u een vraag of wilt  

u een afspraak maken met de 

jeugdspecialist van DSAV, mail dan 

naar e.dorand@entrea.nl of neem 

contact op via de leerkracht van  

uw kind of de intern begeleider  

van school.
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OUDERS OP SCHOOL  

De Michiel de Ruyterschool werkt op alle fronten graag 

en goed samen met ouders. U kent uw kind tenslotte 

als geen ander. Wij vragen ouders – via het Ruytertje  

en Social Schools of in de wandelgangen – regelmatig  

om deel te nemen aan de activiteiten die we 

organiseren. Denk aan een spelletjesochtend, een 

knutselmiddag, een uitstapje of schoolreisje.
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Met de hulp van ouders

We doen heel veel leuke dingen waar we uw enthousiasme goed bij kunnen 

gebruiken! Daarnaast zijn er natuurlijk de oudervereniging en de medezeggen

schapsraad waar u uw stem kunt laten horen. Want nogmaals: op de Michiel  

de Ruyter doen we het samen!

Een nieuw thema

Het hele jaar door werken we met thema’s. In de kleutergroepen openen we een 

nieuw thema regelmatig samen met de ouders. Bij zo’n gezamenlijke opening 

vragen we alle ouders om ‘s ochtends nog even te blijven. De kleuterleer-

krachten en een docent van de Lindenberg presenteren het nieuwe thema dan 

op een vrolijke, speelse manier aan de kinderen en ouders. Zodat u precies weet 

waarmee uw kind zich de komende tijd bezighoudt. Leuk om thuis nog even 

over door te praten! 

Oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van  

alle ouders en levert een belangrijke bijdrage 

aan de activiteiten die op school worden 

georganiseerd. Sportdag? Mede mogelijk 

gemaakt door de oudervereniging.  

De kerstviering? Zo gezellig dankzij 

de hulp van de oudervereniging. 

Het schoolreisje? Samen met het 

team kiest de oudervereniging er 

de leukste locaties voor uit. Het 

zomerfeest? De ouder vereniging 

zorgt steevast voor een 

geweldige afsluiting van  

het schooljaar!

29Ouders op school



De oudervereniging kan regelmatig een handje hulp gebruiken. Heb je tijd en 

zin om eenmalig of af en toe te helpen bij de activiteiten en evenementen die 

we voor de kinderen organiseren, dan horen wij dat graag! Ons emailadres is: 

ov.michielderuyter@conexus.nu 

Ouderbijdrage

De oudervereniging organiseert samen met de docenten de leukste 

activiteiten voor onze leerlingen. Die activiteiten kunnen niet 

allemaal betaald worden uit de school inkomsten. Daarom 

vragen wij alle ouders om een vrij willige bijdrage van  

17,50 euro per jaar per kind. In september ontvangt  

u hierover een brief.

Stichting Leergeld

Ouders/verzorgers die niet in staat zijn om de 

schoolkosten voor hun kind(eren) te betalen, kunnen 

in aanmerking komen voor stichting Leergeld, een 

subsidie regeling van de gemeente Nijmegen. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij de directeur. Kijk 

ook op www.leergeld.nl en www.leergeldnijmegen.nl.
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Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad of MR spreken ouders en leer  krachten met elkaar 

over belangrijke school    zaken. Denk aan veiligheid op school, gezondheid en  

de koers van het onderwijs. De ouders die lid zijn van de MR zijn gekozen als 

vertegen woordigers van alle ouders van de Michiel de Ruyterschool. Vragen, 

opmerkingen, een onderwerp op de agenda zetten of een vergadering 

bijwonen? Mail de MR: mr.michiel-de-ruyter@conexus.nu
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Onderwijsontwikkeling 

Wij volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen en van ons onderwijs op de 

voet. Hieronder leest u hoe wij dat doen. Meer informatie vindt u in het Bdeel 

van deze schoolgids.

Wij geven de kinderen uitleg in een grote groep, in kleinere groepjes en per kind; 

zo stemmen we onze uitleg af op wat ieder nodig heeft. Voor een objectief beeld 

van hun voortgang en vooruitgang, observeren wij de leerlingen en nemen we 

toetsen af. Dat zijn toetsen die bij een bepaalde lesmethode horen en toetsen 

van het Cito-leerlingvolgsysteem. 

De leerlingen van groep 8 maken de eindtoets van ROUTE 8. Deze toets is 

beduidend korter dan de Cito-eindtoets en past zich aan het niveau van elk kind 

aan. Voor het advies voor voortgezet onderwijs is het advies van de school 

leidend; de middelbare school moet zich hierop baseren. De uitslag van de 

eindtoets ROUTE 8 is dus een tweede gegeven. 

De komende vier jaar gaan we ons onderwijs vormgeven met het nieuwe school -

plan. Op onze agenda staat onder meer de vraag: hoe geven we vorm aan ons 

onderwijs in Wereld oriëntatie, inclusief wetenschap&techniek en burgerschap? 

Verder zetten we de ontwikkelingen rondom zelfstandig en doelgericht werken 

in de (combinatie-)groep voort. Wat ICT betreft: in de bovenbouw maken we 

structureel gebruik van de tablets van ‘Snappet’ en Chromebooks. In de de 

onderbouw werken we met iPads. De afgelopen twee jaar hebben we een 

verrijkingsaanbod op poten gezet om kinderen uit verschillende groepen extra 

uit te dagen. In de evaluatie van Cultuur met Kwaliteit (CmK) is de werkwijze 

van onze school als een voor beeld genoemd voor het landelijke beleid. Daar  

zijn we trots op! Met deze samen werking gaan we dan ook enthousiast door.

Met het oog op de Brede School zijn de ontwikkeling van ons pedagogisch 

handelen, het afstemmen van de ondersteuningsbehoefte van kinderen en de 

ouderbetrokkenheid belangrijke onderwerpen. Het schoolteam ontwikkelt zich 

voortdurend, zowel op individueel niveau als gezamenlijk, door studie en tijdens 

studiedagen. 

Kijk voor meer informatie in het B-deel van de schoolgids: 

www.mderuyter.nl > informatie > schoolgids deel B

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de schoolleiding 

via directie.michiel-de-ruyter@conexus.nu
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