
 

 

 
Nieuws van de directeur 
Schiedamseweg 
Vanaf de kerstvakantie is de zij-ingang van de 
Schiedamseweg niet beschikbaar voor 
kinderen die op de fiets komen. In de 
buitenmuur hebben wij last van een aantal 
flinke scheuren die wij netjes willen repareren 
en dat heeft tijd nodig. Tot die tijd is de kleine 
ingang open voor de fietsen van de kinderen. 
Omdat we deze niet kunnen afsluiten,  heb ik 
in de klassen de kinderen nogmaals benadrukt 
dat ze hun fiets echt op slot moeten zetten. 
 
Kanjer 
Al onze overblijfmedewerkers hebben 
scholing van het Kanjerinstituut gehad. Zo 
kunnen zij met dezelfde methodiek werken 
aan een fijn klimaat tijdens de overblijf. 
Hiernaast geeft het veel duidelijkheid als alle 
mensen op school dezelfde ‘kanjertaal’ 
spreken. 

 

 
Ook wil ik nog aandacht schenken aan 
‘VERTROUWEN’. Dit is één van onze 
belangrijkste Kanjer uitgangspunten. Wij 
werken dagelijks in vertrouwen met ouders en 
kinderen op Het Windas. Wij leren kinderen 
vol vertrouwen sociale contacten aangaan. 
Kinderen moeten, waar kan, zo zorgeloos 
opgroeien. Als dingen mislopen is de 
leerkracht het eerste aanspreekpunt voor u 
als ouder. Komt u er daar niet uit, zoek dan 
contact met de directeur.  
 
Inspectie 
Samenvatting van kwaliteitsonderzoek van de 
onderwijsinspectie: 
“Het Windas heeft haar kwaliteit op orde en 
de inspectie handhaaft het 
basisarrangement. 
De onderwijsinspectie heeft een warme 
sfeervolle school aangetroffen. De 
directie heeft ons gepassioneerd 
meegenomen door haar school en de 
onderwijskwaliteit. Op een transparante en 
eerlijke wijze gaf zij inzage in de 
huidige stand van zaken, met onderdelen 
waar ze trots op is en onderdelen 
die nog aandacht en ontwikkeling behoeven. 
In de gesprekken met teamleden 
kwam ook naar voren dat de leraren zichzelf 
en het onderwijs verder willen 
ontwikkelen. 
De basiskwaliteit van het onderwijsproces is 
op orde en de leraren spannen zich 
bijzonder in om leerlingen extra 
ondersteuning te bieden en hen op school te 
houden. Ook werken zij steeds meer samen 
vanuit de uitgangspunten van De 
Dynamische School waar met en van elkaar 
geleerd wordt.” 
 

Agenda 
8 februari   spelletjesmiddag groepen ½ en 8 
13 februari   Nieuwsbrief nr. 6 
13 en 15 februari adviesgesprekken groep 8 
20 feb – 3 maart  Voorjaarsvakantie 

 

 

Nieuwsbrief 30 Januari 2017 

Jaargang 18 nr. 5 

 



 

 

 
 
 
  

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces  

 

 

O
n

vo
ld

o
en

d
e  

V
o

ld
o

en
d

e
  

G
o

ed
  

Zicht op ontwikkeling    X    

Didactisch handelen    X    

(extra) ondersteuning      X  

Toetsing en afsluiting      X  

 

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie  
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Kwaliteitszorg    X    

 Kwaliteitscultuur   X    

  

 

Kwaliteitsgebied 
Onderwijsresultaten  
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Veiligheid      X  

 
De inspectie concludeert dat er geen 
tekortkomingen zijn in de naleving van de 
overige wettelijke voorschriften die zijn 
gecontroleerd. 

Binnenkort zal de complete rapportage 
verschijnen op het portaal van de 
onderwijsinspectie. Met de MR is de hele 
rapportage besproken. 
 Het team van Het Windas is zeer tevreden 
met het eind oordeel en neemt de 
aanbevelingen mee in het komende jaarplan. 
 
Nieuws van de kleuters 
Vorige week hebben de kleuters 
technieklessen gehad van TechNet. De 
opdracht was om een rollend voertuig te 
maken. De hele week hebben de kinderen in 
groepjes eraan kunnen werken. Vrijdag was er 
een jury, die de voertuigen kwam beoordelen. 
In iedere groep werd een winnaar gekozen. 
Alle kinderen hebben een kleinigheidje 
gekregen. 

 
 
Voor ons thema verkeer/vervoer zijn wij op 
zoek naar materiaal voor de 
fietsenmakershoek zoals: ventieltjes, 
binnenbanden en eventueel een oude fiets die 
wij uit elkaar mogen halen.  

 
 
In de grote kleuterhal willen wij een 
treinstation maken. Ook hier hebben wij 
spullen voor nodig. Wie helpt ons hieraan? 
 
Traktaties bij de kleuters worden steeds groter 
en groter. Eén ding is meer dan genoeg! 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Democratielessen in groep 7 
17 Januari 2017 begon groep 7 aan de lessen 
democratie. We leerden hoe je kunt 
discussiëren en stemmen in een debat.  
 

 
 
Een debat is een discussie over een stelling. 
Natuurlijk gaat democratie ook over hoe je 
jouw eigen mening kunt geven, en ook hoe de 
gemeenteraad werkt. We hebben een quiz 
gedaan, die quiz ging over hoe mensen met 
elkaar omgaan in Schiedam. Democratie 
bestaat uit twee worden demo betekent het 
volk, cratie betekent regeert. En bij elkaar is 
het democratie oftewel het volk regeert. In de 
lessen gingen we ook een debat voordoen. 
Het debat ging over de stelling: Hoe wil jij een 
dag zien op jouw eigen school? We ging over 
verschillende meningen van andere kinderen 
discussiëren. We hebben ook filmpjes gekeken 
over hoe mensen een debat met elkaar 
voeren. Deze week hebben we de laatste les. 
Het was heel leuk. 
Kevin en Amal, groep 7 
 
Schoolsporttoernooien 
Groepen 7 en 8 hebben al meegedaan aan 
het basketbaltoernooi. Vorige week hebben 
kinderen uit de groepen 5 en 6 zich 

ingeschreven voor het handbaltoernooi. Deze 
vindt plaats op 8 februari in de Margriethal. 
Eind maart is er dan ook nog het 
voetbaltoernooi, dit is voor de groepen 5 
t/m 8. Groep 7 kan in juni ook nog meedoen 
met cricket. 
 
Lego in groep 6 
In groep 6 hebben we het bij de lessen van 
Naut over bouwtechniek en infrastructuur. 
Met Lego zijn de kinderen twee lessen zelf 
gaan ontwerpen en zijn de mooiste creaties 
ontstaan! Naast het ontplooien van de 
creativiteit, hebben de kinderen ook zeer goed 
samengewerkt.  

 
 
Groep 8 adviesgesprekken 
Op maandagavond 13 februari en 
woensdagmiddag 15 februari vinden de 
adviesgesprekken van groep 8 plaats. 
U kunt tot en met 7 februari uw voorkeur 
aangeven in het ouderportaal. Op 8 februari 
2017 kunt u de definitieve tijd van dit gesprek 
terugvinden in het ouderportaal. 
 
 
 
 
 


