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Afsluiting jaar
Het jaar is ‘raar’ geëindigd; veel dingen
zijn anders gegaan dan anders. We denken
aan het niet doorgaan van de CITO
eindtoets, het afstandsonderwijs, de halve
groepen, daarna weer hele groepen, het
niet doorgaan van o.a. de Avond4daagse,
de schoolreisjes, het schoolkamp, de
oudergesprekken per Zoom of telefonisch
en een alternatief programma in verband
met het afscheid van groep 8 en ga zo
maar door. En dan ook nog de mooie
traditie van een picknick in het
Erasmuspark, die dit jaar geen doorgang
vindt. Gelukkig hebben we wel met ‘hele
groepen’ het jaar goed af kunnen sluiten.
Terugblik schooljaar
In deze laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar, willen we kort terugblikken of
afgelopen schooljaar.
- De inspectie voor het basisonderwijs heeft
onze school de WAARDERING GOED gegeven.
Wilt u meer weten over onze
prestaties: Rapport van bevindingen
Kwaliteitsonderzoek Basisschool Admiraal de
Ruyter, deze staat op de vernieuwde website
van de Admiraal.

-Groep 4 heeft een wisselvallig jaar gehad
qua bezetting van leerkrachten. Helaas
moest Simone Ruig een periode stoppen
met werken. In eerste instantie is deze
groep opgevangen door invalleerkrachten,
maar gelukkig konden we in tweede
instantie een oplossing bieden met
leerkrachten vanuit onze eigen school. De
kinderen sluiten wel het schooljaar weer
af met Simone!

-Tot op heden hebben we niet te ‘lijden’
onder het lerarentekort en hebben we de
andere groepen goed kunnen bemensen.
-Ons plein is vernieuwd. Doordat de
ouders niet op school mochten komen
heeft u hier nog niet heel veel van kunnen
zien. N.B. In de kalender van 2020-2021
komen een aantal foto’s van het plein
- Admiraal Bewust. De info avond hierover
is niet druk bezocht, maar was wel heel
inspirerend en informatief. Daarnaast
heeft hierna een groepje ouders en een
leerkracht een serie avonden bijgewoond
in dit kader. Onze identiteitsbegeleider
van de ASKO heeft een aantal lessen
verzorgd in de groep o.a. met warme
truien dag, maar helaas door de Coronacrisis, hebben niet alle lessen en plannen
in dit kader doorgang gevonden.
-Het filmpje van de Admiraal de
Ruyterschool is 11.000 keer bekeken.
Heeft dit misschien te maken met de QRcodes in de kalender en op de muur in de
hal?

Admiraal onderzoekt
- De methodiek die we gebruiken om de
kinderen een goed handschrift aan te
leren is uitgebreid naar groep 5 en zal
volgend schooljaar verder gaan naar groep
6. De infoavond onder leiding van MarieThérèse Dyxhoorn heeft geen doorgang
gevonden vanwege Corana. Zij staat nu
geboekt voor donderdagavond 10
september.
-De start van een nieuwe rapport is
uitgesteld naar komend schooljaar.
-Een student heeft onderzoek gedaan naar
PBS en gekeken of er een verband is
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tussen schoolprestaties en het hanteren
van de methodiek van PBS. Uit dit
onderzoek kwam dat dit niet zo is. In het
gesprek dat we hierover gevoerd hebben,
kwamen we tot de conclusie dat PBS op
onze school een bijdrage levert aan
doorgaande lijn in onze
gedragsverwachtingen van groep 1 t/m 8.
Jammer dat er vanuit PBS geen
aanwijsbare factoren zijn die bijdragen
aan betere leerresultaten.
-Bij het leerteam diversiteit in leren
hebben we stappen gezet in hoe we
kinderen verder kunnen helpen in het
stellen van goede onderzoeksvragen en
het doen van onderzoek.
- We staan iets uitgebreider stil bij het
tweede onderwerp van dit leerteam:
Op school hebben we te maken met
zogenoemde superdiversiteit.
Dit begrip verwijst naar de toegenomen
diversiteit in de achtergronden van
mensen in de (middel)grote stad. De buurt
van de Admiraal is erg divers en vraagt
daarom verandering van de school en
leerkrachten hoe we omgaan met
verschillen. De vraag is dan ook voor ons
hoe we als school gelijke kansen kunnen
creëren ondanks de grote verschillen. In
dit kader hebben we op een studiedag
Monique Volman (hoogleraar
onderwijskunde aan de UVA) uitgenodigd.
Zij heeft een presentatie gegeven over
funds of knowledge. Funds of knowledge
wil zo veel zeggen als: hoe ontdek je de
verborgen kennisbronnen bij de kinderen
en hoe kan je deze inzetten in
bijvoorbeeld je lessen, waardoor we een
positieve bijdrage leveren aan de
identiteitsontwikkeling van de kinderen.

Voorbeelden van wat we al doen hiermee:
-‘ik koffer’ in de onderbouw; spreekbeurt
waarbij ook allerlei aspecten uit de
thuissituatie besproken wordt; sport, taal,
cultuur, gewoonten, familie ed.
- thema mensen in de onderbouw waarbij
aandacht is voor hoe je familie eruit ziet,
welke gebruiken thuis gewoon zijn en naar
verschillende culturen.
- Middenbouw: leerlingen lessen laten
geven in een onderwerp waar zij goed in
zijn, bijvoorbeeld Engels.
- Gastlessen door ouders bijvoorbeeld
over het beroep waarin zij werken,
meestal aansluitend bij een thema.
- Tijdens de DaVinci thema’s komen ook
geregeld zaken langs waar bepaalde
leerlingen meer over weten dan anderen,
dit kunnen zij dan ook delen.
De meerwaarde van het gebruik maken
van de funds of knowledge van de
leerlingen is onder meer dat de kinderen
de boodschap krijgen dat hun ervaringen
belangrijk worden gevonden, ook op
school. Leerkrachten kunnen deze
informatie inzetten om cultureel
responsieve en betekenisvolle lessen te
geven.
Komend schooljaar is er een student die
zal nagaan op welke manier er bij de
startgesprekken Informatie op gedaan kan
worden over de funds of knowledge, de
verborgen kennisbronnen van de
kinderen. Zij zal hiervoor ook ouders
benaderen.
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Praktische informatie
Vakantierooster
Het vrije dagen en vakantie rooster in
2020-2021:
Herfstvakantie
12-10-2020 t/m
16-10-2020
Sint middag vrij
04-12-2020
Middag 17-12 vrij en in 17-12-2020
namiddag weer naar
school voor kerstdiner
Middag voor
18-12-2019
kerstvakantie vrij
Kerstvakantie
21-12-2020 t/m
01-01-2021
Voorjaarsvakantie
15-02-2021 t/m
26-02-2021
Goede vrijdag en Pasen 02-04-2021 en
05-04-2021
Mei vakantie
26-04-2021 t/m
07-05-2021
Hemelvaart
13-05-2021 en
14-05-2021
Pinksteren
24-05-2021
Vrijdag voor de
09-07-2021
zomervakantie vrij
Zomervakantie
12-07-2021 t/m
20-08-2021
Studiedagen team, kinderen vrij:
Vrijdag
09-10-2020
Donderdag
01-04-2021
Vrijdag
25-06-2021

Na de zomervakantie mogen kinderen die
jarig zijn weer trakteren. Zelfgemaakte
traktaties zijn verboden, voorverpakte
traktaties zijn wel toegestaan.
Na de zomervakantie gaan we weer open
volgens het oude rooster. Wij mogen
ouders weer toelaten tot de school, mits
we de coronacheck hebben uitgevoerd. Na
de vakantie vindt u deze informatie op de
schooldeuren. U dient wel anderhalve

meter van andere ouders te bewaren. Dit
wordt een grote uitdaging voor u en voor
de school. Daarom vragen we u nu al om
zoveel mogelijk de school niet binnen te
komen. De kinderen blijken heel
zelfstandig te zijn hierin. Zelfs bij de
kleuters ging dit heel goed. In de aanloop
richting de eerste schoolweek ontvangt u
hier nog uitgebreidere informatie over.
Tot slot wensen we de kinderen en u een
heel fijne, ontspannen vakantie toe.
We hopen elkaar weer in goede
gezondheid te zien op maandag 17
augustus.
Team Admiraal

