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DSV - BERICHTEN  
nummer 18 – 28 mei 2019 

 

                     
 

BELANGRIJKE DATA 

 

28 mei     Open inloop (17.00-18.00) 

30 en 31 mei    Hemelvaart (DSV en Uilenest gesloten) 

10 juni     Tweede Pinksterdag 

11 juni     Studiedag (alle leerlingen vrij, BSO biedt opvang)  

17 t/m 21 juni   Avondvierdaagse 

 

 

 

Wat een kind vandaag met hulp kan, kan het morgen zelf. 

Inspectie 

De inspectie heeft op vrijdag 17 mei een bezoek gebracht aan onze school. Het betrof een 

herstelonderzoek: zaken die vorig jaar niet op orde waren werden opnieuw grondig getoetst.  

Twee inspecteurs hebben de hele dag het onderwijs in al zijn facetten tegen het licht gehouden. 

Zo werden er bij 8 groepen lessen bijgewoond. Er werden gesprekken gehouden met bestuur, 

(waarnemend) directeur en intern begeleiders, met een dwarsdoorsnede van het team en van ouders en 

ten slotte met de leerlingenraad. Ook vond er een documentenonderzoek plaats. 

 

Het uiteindelijke oordeel was: op alle onderdelen een voldoende! Er is het afgelopen jaar heel hard 

gewerkt door alle betrokkenen bij de DSV. Het resultaat mag er zijn!   

Door de inspectie werd een doorlopende lijn van ons onderwijsaanbod gezien. 

Ook de rijke leeromgeving en een beredeneerd aanbod bij de kleuters viel op. 

De nieuwe methodes Lijn 3 (lees-, woordenschat en spellingmethode in groep 3) en Leefstijl (voor 

sociaal emotionele ontwikkeling in alle klassen) wordt goed geïmplementeerd. 

De inspectie is tevreden over hoe we de kinderen in beeld hebben. 

 

Het didactisch handelen van de leerkrachten is goed op orde. Er heerst een rustig werkklimaat waarin 

betrokken leerlingen aan de slag gaan met coöperatieve werkvormen. De inspectie heeft verder 

geconstateerd dat er een veilig leerklimaat is en dat we als school zorgen voor een veilige omgeving. De 

leerresultaten zijn de afgelopen jaren mooi stabiel en ruim boven de gestelde normen.  

 

Al met al hebben ze heel veel goede dingen gezien. We mogen trots zijn en hopen deze ontwikkelingen 

voort te zetten. Het mooiste compliment van de inspectie was de uitspraak dat het hen niet zou 

verbazen als bij een volgend inspectiebezoek het oordeel ‘goed’ zou zijn. Er zit voldoende potentie in de 

school om nog verder door te groeien!!! 

Interne Vertrouwenspersoon 

Behoefte aan een luisterend oor of iemand waar je/u terecht kunt met problemen of 

klachten? Ik ben Marion Wildeboer en ben de interne vertrouwenspersoon van de 

DSV. Leerlingen, ouders en schoolteam kunnen bij mij terecht. 

Wanneer je/u mijn hulp nodig hebt, ben ik in school te bereiken (ma-di-do-vr) maar 

ook via mijn email-adres: m.wildeboer@dsv-delft.nl. Je/U kunt met mij een 

afspraak maken om het probleem in kaart te brengen en daarna kijken we wat de 

mogelijke vervolgstappen zijn. Ik hoop dat je/u mij weet te vinden.  
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mailto:m.wildeboer@dsv-delft.nl


DSV, Koningsplein 83, 2611 XG Delft, tel. 015-2120628 www.dsv-delft.nl 

 

Project ‘bouwen, wonen en vinden’ 

Maandag 13 mei zijn wij gestart met het project ‘bouwen, wonen en vinden’ voor de hele 

school. Twee weken lang hebben wij gewerkt aan dit thema. Tijdens de “Open inloop” 

is er een tentoonstelling. Van 17.00-18.00 uur bent u van harte welkom om in alle 

klassen een kijkje te komen nemen.  

 

Studiedag 

Dinsdag 11 juni a.s. zijn alle leerlingen vrij.  

Stichting het Uilenest biedt opvang van 8.30 – 12.30 uur/8.30 – 15.00/18.00 uur. Wilt u aan de 

pedagogisch medewerker doorgeven of uw kind wel of niet komt op deze dag. Lukt het u niet om uw 

kind aan/af te melden via Konnect dan kunt u een mail sturen naar uilenest@dsv-delft.nl. 

 

Avondvierdaagse 2019 (17 t/m 21 juni) herhaald bericht 

De avond4daagse commissie van school organiseert de 5 km loop voor alle leerlingen vanaf 6 jaar.  

 

De A4D’se begint steeds om 18.00 uur (we verzamelen elke avond om 17.45 

uur) en je bent vrij te kiezen welke avond je niet mee loopt, van de 5 avonden 

dien je er 4 mee te lopen. 

 

De avond4daagse commissie 

Groepen 8 

De musical van groep 8A is op dinsdag 9 juli. De musical voor groep 8B is op donderdag 11 juli. De 

leerlingen van de groepen 8 worden op dinsdag 16 juli om 12.00 uur uitgezwaaid en 's avonds is er 

dan nog de disco voor de groepen 8. 

Vanaf woensdag 17 juli begint de zomervakantie voor de groepen 8. 

 

Zomervakantie 2019 BSO Stichting het Uilenest 

Vrijdag 19 juli begint vanaf 12.00 uur de zomervakantie van de DSV. Het Uilenest biedt deze vakantie 

uiteraard weer 6 weken opvang aan. De thema’s van deze zomervakantie weken zijn Recycle en Sport 

en Spel. 

 

Wat willen we allemaal gaan doen: 

• Avifauna 

• Zeepkistenrace 

• Speeltuin de Kievit 

• Hutten bouwen 

• Science Museum 

• Kinderboerderij 

• Boerengolf 

• Strand 

• Papaver 

• Mini Disco 

• Waterspeeltuin 

• Poldersport/survival 

• Knutselen aan thema tafels  

• Naaien met de naaimachine……  

 

en iedere dag beginnen we met ochtendgymnastiek! 

 

Inschrijven kan via Konnect mocht dit niet lukken dan kunt u een mail sturen naar uilenest@dsv-delft.nl 

onder vermelding van de naam van uw kind(eren), datum en tijd. 
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