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Communicatie (een korte herhaling) 
Mail 
Op school communiceren wij regelmatig 
via de mail. De leerkracht gebruikt de mail 
om een mededeling te doen, een vraag te 
stellen of om een afspraak te maken. 
Ouders kunnen zelf ook mailen over het 
welzijn van het kind (blessure, niet 
helemaal lekker voelen, etc.) of 
anderszins. Als er kwesties zijn die een 
langer gesprek nodig hebben kan de mail 
gebruikt worden om een afspraak te 
maken na schooltijd. 
 
Klassenapp 
Veel groepen hebben een klassenapp. 
Deze app wordt beheerd door de 
klassenouder van de groep. De klassenapp 
kan gebruikt worden voor het doen van 
mededelingen (doorgegeven door de 
leerkracht aan de klassenouder) of het 
stellen van een korte vraag (bijvoorbeeld 
de vraag welke dag er gym is). Bij andere 
zaken wenden ouders zich tot de 
groepsleerkracht. Bijvoorbeeld bij een 
conflict tussen leerlingen. Het is dan niet 
de bedoeling dat een ouder een ander 
kind of andere ouder daarop aanspreekt. 
 
Jaarplan Admiraal de Ruyterschool 2021-
2022 
Met terugwerkende krachten informeren 
wij u graag over ons jaarplan 2021-2022. 
Wij werken ook dit jaar weer met een 
aantal leerteams. In deze leerteams 
werken leerkrachten met elkaar samen 
om het onderwijs op de Admiraal verder 
te verbeteren. Hieronder per leerteam 
kort onze plannen: 

 
Leerteam Thematisch werken (DaVinci) 
In alle groepen op school wordt er in de 
klas gewerkt met een thema. Er zijn geen 
aparte vakken als aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie. Al deze vakken 
zitten in het DaVinci-thema. In principe is 
er in de middagen aandacht voor het 
thema. In de ochtend is er vooral 
aandacht voor de basisvakken (rekenen, 
lezen, spelling, etc.). Eerdere jaren heeft 
het leerteam Thematisch werken het 
begrijpend leesonderwijs geïntegreerd in 
het thematisch werken. De leerlingen 
lezen nu vooral teksten passend bij het 
thema. Dit schooljaar richt het leerteam 
zich op de onderzoeksvaardigheden van 
de leerlingen. Welke vaardigheden 
hebben leerlingen nodig om een eigen 
onderzoekje (binnen het thema) te starten 
en op welke wijze kan de leerkracht hierin 
ondersteunen? 
 
Leerteam Funds of Knowledge 
Veel ouders hebben op de 
informatieavond in september kunnen 
horen (en zien!) wat er in de laat-maar-
zien-en-vertel-weken in de klassen is 
gedaan. Het leerteam kijkt dit schooljaar 
verder naar manieren waarop 
leerkrachten de verborgen kennisbronnen 
van leerlingen in de klas kunnen benutten. 
Daarnaast zal (in samenwerking met de 
Werkplaats Onderwijsonderzoek 
Amsterdam) gekeken worden op welke 
wijze de verschillende ontworpen 
interventiekaarten gepubliceerd en 
gedeeld kunnen worden met andere 
scholen. De verwachting is dat wij deze  
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eind van dit schooljaar ook met jullie als 
ouders kunnen delen. 
 
Leerteam PBS 
De Admiraal is al geruime tijd een PBS-
school. PBS staat voor Positive Behaviour 
Support: het belonen en aanleren van 
goed gedrag. U heeft in de school vast wel 
eens de verschillende blauwe tegeltjes 
zien hangen die de leerlingen helpen 
herinneren aan de schoolregels of het 
bericht van de groepsleerkracht gehad dat 
er 100 munten in de schatkist zitten. Het 
leerteam PBS borgt al deze zaken. Zij 
zorgen ervoor dat de methodiek in de 
school blijft leven en dat nieuwe collega's 
(en overblijfmedewerkers) worden 
meegenomen in de aanpak. Ook KIVA (ons 
anti-pestprogramma) valt onder dit 
leerteam. KIVA werd al ingezet in de 
bovenbouw en sinds dit schooljaar is ook 
de onderbouw KIVA in de klas aan het 
uitproberen. Aan het eind van het 
schooljaar evalueren we dit. 
 
Leerteam doorgaande lijn in 
rekenonderwijs 
De school is dit schooljaar gestart met een 
nieuwe rekenmethode (Semsom) voor de 
onderbouw (groep 1, 2 en 3) en afgelopen 
schooljaar is de bovenbouw gestart met 
Snappet. In de CITO-resultaten valt op dat 
de overall-resultaten voldoende zijn, maar 
dat er binnen de groepen veel 
niveauverschillen aanwezig zijn. Dit vraagt 
iets van het handelen van de leerkracht. 
De komende jaren zullen we ons in een 
onderzoeksgroep gaan richten op het 
verbeteren van ons rekenonderwijs en het  

 
vastleggen van afspraken. Hoe zorgen we 
voor een goede doorgaande lijn van groep 
1 t/m groep 8. Vanuit de NPO-gelden 
(Nationaal Programma Onderwijs) trekken 
we hierin samen op met ZIEN in de klas. Zij 
doen onder andere klassenbezoeken en 
nagesprekken bij en met de leerkrachten.  
 
Leerteam Mijn Doelenboek 
Vorig schooljaar zijn we gestart met het 
nieuwe rapport. Een rapport waarin de 
leerlingen ook zelf een aandeel hebben. 
Voor een aantal vakgebieden kleuren de 
leerlingen zelf hun behaalde doelen. Op 
deze manier hopen we de leerlingen meer 
eigenaarschap en autonomie te geven. Dit 
schooljaar blijft het leerteam actief en 
beantwoordt vooral de vraag: Hoe kunnen 
leerkrachten betekenisvol gebruik maken 
van de ingevulde doelentrap(pen) en wat 
vraagt dat van het klassenmanagement 
van de leerkracht? Tijdens de 
rapportgesprekken in februari/maart 
(vanaf groep 3) nemen de leerkrachten u 
verder mee in de werkwijze omtrent de 
rapporten. Denkt u er nog aan bijtijds het 
rapport van vorig schooljaar in te leveren 
bij de groepsleerkracht? 
 
Geen Admiraal presenteert 
Helaas hebben we in de bovenbouw de 
DaVinci-thema’s niet kunnen afsluiten met 
een Admiraal presenteert. Gelukkig 
hebben alle leerkrachten filmpjes gemaakt 
in de klas om de ouders toch een idee te 
geven van waar we in de klas mee bezig 
zijn geweest. De volgende Admiraal 
presenteert is gelukkig pas over een paar 
maanden. Hopelijk tot dan! 
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Te laat 
Veel kinderen komen te laat ‘s morgens 
waardoor zij het begin van de ochtend 
missen. De leerkrachten vertellen kort iets 
over wat de kinderen die dag gaan doen 
en daarna gaan de kinderen lezen. Het is 
erg vervelend voor uw kind als zij te laat in 
de klas komen en deze start missen. Wij 
hopen dat iedereen weer op tijd komt na 
de kerstvakantie. 
 
Tassen 
Let erop dat uw kind direct zijn tas 
meekrijgt als zij naar boven gaan. Veel 
collega’s zijn in de ochtend bezig met het 
brengen van tassen naar verschillende 
klassen. 
 
Bedankt schoolstraatouders! 
Bij deze een bedankje aan de 
schoolstraatouders die ervoor zorgen dat 
alle kinderen ’s middags veilig bij hun 
ouders terecht komen. Hartelijk dank voor 
jullie inzet! 
 
Sinterklaasfeest 
Anders dan andere jaren, maar daarom 
niet minder leuk. Groep 1 tot en met 4 
hebben de Sint begroet op het plein. Hij 
was wat laat; hij was namelijk zijn mijter 
kwijt. Gelukkig heeft juf Sanne de mijter 
gevonden in de gevonden-voorwerpen-
bak. De Sint kwam daarna niet in de klas, 
maar groep 1 tot en met 4 mochten bij de 
Sint op bezoek komen in de speelzaal!  
 
De surprises van de kinderen van groep 5 
tot en met 8 waren weer prachtig en met  
 

 
elkaar hebben we genoten van een 
gezellig Sinterklaasfeest.  
 

 
 
Kerstviering 
Vorig jaar stond nog in de nieuwsbrief dat 
we hoopten dit jaar weer ‘normaal’ Kerst 
te kunnen vieren op school. Kerst is helaas 
weer anders verlopen dan we hoopten. 
Toch hebben we vrijdag een  
gezellige dag gehad met elkaar. De 
kinderen hebben naar het filmpje van het 
kerstverhaal gekeken. Iedere klas heeft 
een scène gefilmd en deze zijn aan elkaar 
geplakt. Net als vorig jaar heeft iedere 
leerling een kerstwens voor een kind uit 
een andere klas gemaakt. Deze wens 
hebben ze allemaal persoonlijk 
overhandigd aan het andere kind voor wie 
ze de wens maakten.  
 

 



 
Nieuwsbrief  – december 2021 
 
Vakantie- en studiedagrooster 2021-
2022  
Let op! In de infogids (jaarkalender) in 
het deel van de kalender waar de 
activiteiten staan, is maar 1 week 
meivakantie opgenomen. Dit klopt 
niet! Zie het schema hieronder voor de 
juiste vakantiedata: 
  

Kerst- 
vakantie  

Maandag 20 december 
t/m maandag 10 
januari 2022 (i.v.m. 
studiedag leerkrachten) 

Voorjaars-
vakantie  

Maandag 21 februari 
t/m vrijdag 25 februari 2022
  

Studiedag  Maandag 28 februari 2022  

Studiedag  Donderdag 14 april 2022  

Goede 
vrijdag  

Vrijdag 15 april 2022  

Tweede 
Paasdag  

Maandag 18 april 2022  

Meivakantie  Maandag 
25 april t/m vrijdag 6 
mei 2022  

Hemelvaarts
-dag  

Donderdag 26 mei en 
vrijdag 27 mei 2022  

Tweede 
Pinksterdag  

Maandag 6 juni 2022  

Studiedag  Vrijdag 1 juli 2022  

Zomer-
vakantie  

Vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 
augustus 2022  

 
Het hele team van de Admiraal 
de Ruyterschool wenst u fijne feestdagen 
en een heel gelukkig, en ook vooral 
gezond, 2022 toe.  

Team Admiraal 
 
 
 
 


