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Nieuwsbrief week 36    
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In de tweede week van het schooljaar hebben wij een zeer inspirerende studiedag gehad. Wij hebben 
met elkaar gesproken over de koers van de school en de talenten binnen het team. In het 
vierjarenplan hebben wij de volgende kernwaarden en pijlers beschreven. 
 
Pijlers: 

 Stevige basis 
 Persoonlijke groei 
 Coöperatief werken 

 
Aan de hand van deze pijlers willen wij het leren zichtbaar maken steeds verder perfectioneren. Wij 
willen dat de kinderen actief en bewust leren. Het werken met praatmaatjes, doelenmuren en 
gerichte feedback en vele andere activiteiten helpen eraan mee dat kinderen inzicht krijgen in hun 
leerproces en wat de volgende stap is. Het zorgt voor motivatie en kinderen kunnen samen met hun 
leerkracht succescriteria opstellen voorr activiteiten of werkjes. Succescriteria zijn criteria die 
aangeven wanneer een activiteit of een werkje succesvol is gemaakt. 
 
Kernwaarden: 
Als je bij ons binnenstapt, zorgen we er eerst voor dat iedereen gezien wordt. Je krijgt een veilig gevoel 
alsof je er al jaren bent. De ouders, kinderen en leerkrachten zullen je vertrouwen geven en 
vertrouwen aan je vragen. Wij noemen dit een ‘groeimindset’ en dit is voor ons de basis om tot leren 
te komen. Wij zijn met z’n allen groeigericht en vinden het belangrijk om elkaar te versterken. Ieder 
kind is zich bewust van zijn eigen leerdoelen en heeft geleerd om feedback te geven en na te denken 
over zijn doelen en handelen. Wij denken dat dit, zeker in de huidige maatschappij, belangrijke 
vaardigheden zijn. Wij noemen dit naar de kinderen toe: Leer-krachten. Zo blijven we elke dag leren 
en leven. 
Op de studiedag hebben we informatie  met elkaar gedeeld en heeft Joost Maarschalkerweerd ons 
informatie en tal van voorbeelden gegeven om het leren zichtbaar maken te perfectioneren.  
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Ouder-, leerling-, leerkrachtgesprekken. 
In de week van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september vinden de ouder-, Leerling-, 
leerkrachtgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 8.  Vanaf woensdag 2 september om 18:00 uur 
kunt u inloggen bij schoolgesprek om een gespreksmoment te selecteren. U heeft de inloggegevens 
van schoolgesprek via de email ontvangen. 
De gesprekken zullen weer op school gaan plaatsvinden waarbij de coronamaatregelen gevolgd 
worden. Het kan even wennen zijn maar de gesprekken zullen op anderhalve meter gevoerd worden 
en de zitplaatsen zullen geregeld gedesinfecteerd worden. Wij doen een beroep op uw 
verantwoordelijkheid om een ieder de ruimte te geven om anderhalve meter afstand te houden. 
Mocht u geen fijn gevoel hebben bij een fysiek gesprek dan horen wij het graag. U kunt  dit kenbaar 
maken bij de leerkracht dan kunnen jullie samen tot een passende oplossing komen.  Ter 
voorbereiding voor het gesprek ontvangt u het startgespreksformulier. U vindt het formulier in de 
bijlage maar u heeft het formulier ook op papier ontvangen. Wij willen u vragen om dit formulier voor 
het gesprek in te vullen en uiterlijk 4 september bij de leerkracht in te leveren.  

 
Even voorstellen Renate van Schaik 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Renate van 

Schaik. Ik ben verbonden aan de Pius X als 

schoolmaatschappelijk werker. Ik werk voor Stichting 

Rijnstad. Uw zoon of dochter gaat naar de Pius X en 

hoopt daar een fijne tijd te hebben en veel te kunnen 

leren. Het kan soms zijn dat het niet gaat zoals je als 

ouder zou wensen. Dat je je zorgen maakt om de 

ontwikkeling van je kind. Waar dat aan ligt is niet altijd 

zo gemakkelijk te zeggen. Soms kan de school dan hulp 

bieden en kan het fijn zijn als er anderen mee kunnen denken. Ik denk graag mee met de school en 

met ouders om te kijken wat er nodig is voor de kinderen zodat ze wel weer lekker in hun vel zitten en 

zich verder kunnen ontwikkelen. U kunt denken aan vragen over bijvoorbeeld: 

 Opvoeding 
 Ontwikkeling van uw kind 
 Gedragsproblemen 
 Informatie over hulpverlenende organisaties 
 Zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind zoals bijvoorbeeld echtscheiding, 

rouwverwerking, omgaan met pesten 
 

U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen of mij via de leerkracht of intern begeleider benaderen.  

Renate van Schaik 
06-21531805 
r.schaik@rijnstad.nl 
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Toestemming Publicaties foto’s en video’s  

 
Beste ouder(s),  
 
Op Pius X laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch 
vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 
zoon/dochter. Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt u deze brief of antwoordstrook ingevuld met uw kind 
meegeven naar school?  
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school 
heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn met het 
plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen 
soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten 
ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van 
de stage juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zonodig om toestemming vragen. 
Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roderick Kemper 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders van ……………………………………………………………groep …… 
dat foto’s en video’s door De Pius X gebruikt mogen worden (aankruisen waarvoor u toestemming 
geeft):  
 
in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender. 
op de website van de school. 
in de (digitale) nieuwsbrief (deze wordt op de website van de school geplaatst). 
op sociale-media accounts van de school (Klasbord). 
voor intern gebruik voor professionaliseringsdoeleinden (bijv. filmopnames voor beeldcoaching). 
voor het live volgen van het device waar de leerling met zijn/haar Prowise-account op werkt. 
 
Datum:    .............................................................................. 
Naam ouder:   .............................................................................. 
 
 
Handtekening ouder:  .............................................................................. 
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Agenda 

  1 september Formulier startgesprekken en beeldmateriaal 

  7 september Ouder-, kind-, leerkrachtgesprek.  

 

Met vriendelijke groet, 

Roderick Kemper 

 

 


