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nummer 14 – 8 maart 2019 

 

                     
 

BELANGRIJKE DATA 

 

14 en 19 maart    Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 

21 maart    Kangoeroewedstrijd 

1 t/m 5 april    Vlieland (groepen 8) 

12 april    Koningsspelen 

16 t/m 18 april   Cito-entreetoets groepen 8 

16 t/m 18 april   Entreetoets groepen 7 

19 april t/m 3 mei   Goede vrijdag en Pasen aansluitend Meivakantie 

 

 

 

Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen 

weer opstaan. 

 

Studiedag (22-02-2019) 

We zijn nu al een aantal studiedagen aan de slag met Formatieve 

evaluatie.  

Formatieve Evaluatie is gericht op successen en ontwikkeling van ieder 

kind, in vergelijking met eerder behaalde prestaties. Het concentreert zich 

op de ontwikkeling en groei van het kind; het kind in zijn kracht zetten. 

Kinderen worden vooruit geholpen in hun leerproces: door feedback te 

geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken, aan te geven hoe 

een goed resultaat eruit ziet. Kinderen krijgen een terugkoppeling van de 

leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo 

maak je samen leren zichtbaar.  

Tijdens de afgelopen studiedag zijn wij als team aan de slag gegaan om toetsresultaten nog beter te 

analyseren zodat we goed kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.   

 

Nieuw rapport 

Met trots presenteren wij vandaag het vernieuwde rapport. Alle 

kinderen krijgen een mooie bewaarmap waarin alle rapporten 

kunnen worden gestopt door de jaren heen. Het rapport mag 

hier dan ook in blijven zitten. Voorin het rapport vindt u twee 

bladen met uitleg omtrent het rapport. Het rapport is 

dubbelzijdig. In het nieuwe rapport zit ook een aandeel van uw 

kind zelf. De rapporten gaan vandaag mee en mogen twee 

weken vóór het tweede rapport mee terug naar school (21-06-

2019).  

 

Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 21 maart zal er een groot aantal kinderen van de groepen 5 t/m 8 meedoen aan de 

Kangoeroewedstrijd. 

Wij wensen hen natuurlijk heel veel plezier en succes!!  
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Marijke Zijm 

Als nieuwe leerkracht op de Delftsche Schoolvereeniging wil ik mij graag even 

voorstellen. Mijn naam is Marijke Zijm, 38 jaar jong en woon samen met mijn man en 

onze 2 dochters in Vlaardingen. Vanaf de voorjaarsvakantie ben ik de nieuwe 

leerkracht van groep 5b op maandag en dinsdag.  

Daarnaast ben ik werkzaam als ambulant begeleider in het basisonderwijs en bieden 

Melanie Solleveld en ik namens M2 Dubbele Leerkracht huiswerkklassen en 

brugklasbegeleiding aan bij sportverenigingen. 

Deze week heb ik veel nieuwe gezichten gezien en mooie namen om te onthouden. 

Ik heb veel zin om de komende maanden samen met de kinderen en 

ouder(s)/verzorger(s) te zorgen voor een goede periode, waar iedereen met een fijn gevoel op terug kan 

kijken. Mocht u vragen hebben, loop dan gerust bij mij langs.  

 

Melanie Solleveld 

Mijn naam is Melanie Solleveld, 47 jaar, getrouwd met een paprikakweker uit De 

Lier en samen zijn we de ouders van 4 dochters in de leeftijden 20, 18, 16 en 13. 

  

Op 5 maart ben ik begonnen op de DSV waar ik op dinsdag de verrijking bied voor 

rekenen en op vrijdagochtend de verrijking van taal. Op deze dagen haal ik 

kinderen uit de klas om ze instructie te geven voor de taak die ze in die week in de 

klas moeten maken. Binnen korte tijd zie ik dus heel veel leerlingen van de school. 

  

Naast mijn werk op de DSV ben ik ambulant begeleider van een aantal leerlingen 

die het Nederlands niet of niet voldoende beheersen. Dit zijn kinderen die nog maar kort in Nederland 

wonen en die na de speciale taalklas waaruit ze doorstromen nog niet genoeg taalbeheersing hebben om 

het reguliere basisonderwijs goed te kunnen volgen. 

  

Ook heb ik met Marijke een bedrijf genaamd M2 dubbele leerkracht waarmee we kinderen helpen met 

hun huiswerk en de planning daarvan. Dit doen we op sportverenigingen zodat de leerlingen kunnen 

profiteren van de combinatie sporten en leren. Daarnaast bieden we met M2 ook vakspecifieke bijlessen. 

  

Mijn weken zijn dus nooit saai! Deze week heb ik genoten van het werken met de kinderen tijdens de 

verrijkingslessen en ik hoop ze nog vaak aan het denken te zetten in de komende maanden. 

 

Corene Laan 

Hallo allemaal, ik ben Corene Laan en sinds kort begonnen op de DSV als 

onderwijsondersteuner. Ik werk ’s ochtends in groep 5B en ’s middags help ik 

kinderen uit verschillende groepen. Ik woon samen met mijn zoon (10 jaar) en 

dochter (2,5 jaar). Ik vind het leuk om op verschillende manieren creatief bezig te 

zijn. Zo maak ik graag kleding voor mijn kinderen en doe ik zelf alle leuke klussen in 

en rondom huis. Verder vind je me in mijn vrije tijd vooral in het bos of op het 

strand. Mocht je meer over me willen weten, kom gerust een keer naar me toe.  

 

 

 

 

Adreswijzigingen, telefoonnummers, e-mailadressen  

Als u als ouder uw gegevens verandert in Mijnschoolinfo wordt dit niet automatisch gekoppeld naar het 

schooladministratiesysteem. Wilt u daarom wijzigingen doorgeven aan de administratie dit kan door een 

mail te sturen naar y.bentvelzen@dsv-delft.nl.  In dringende gevallen zoals bij ziekte van uw kind bent u 

als ouders dan goed bereikbaar.  
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  Vakantierooster 2019-2020 

Herfstvakantie maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020 

Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 10 april 2020 en maandag 13 april 2020 

Meivakantie maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020 

Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020 

Pinksteren maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020 

De data van de studiedagen worden op een later tijdstip bekend gemaakt. 
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