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Agenda: 
 
14 februari       Adviesgesprekken groep 8 
17 februari       Studiedag  leerlingen vrijdag  

21 februari       Carnaval  
21 februari       Nieuwsbrief 

 
24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie 
 
6 maart            Rapport 1 mee naar huis 
11 maart          Rapportgesprekken 
12 maart          Rapportgesprekken 
 

 

 

Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of 

belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. 

Lerarenstaking 

De afgelopen twee dagen was de school dicht i.v.m. de landelijke lerarenstaking. Tijdens deze staking hebben de gemeente en 

besturen ons de ernst van het lerarentekort laten zien aan de hand van onderstaande feiten.  

 

Op dit moment staan er enorm veel vacatures uit op verschillende scholen in Rotterdam. Uit onderzoek blijkt dat deze zichtbare 

vacatures maar 20% van het totaalaantal vacatures betreft. De overige 80% zijn verborgen vacatures, dit zijn vacatures die intern 

opgelost worden, bijvoorbeeld door groepen te verdelen, intern begeleider, directeuren of onbevoegde voor de klas te zetten. In 

totaal zijn er op dit moment in Rotterdam 5.000 leerlingen die niet de leraar hebben die we graag zouden willen. De voorspelling is 

dat dit over 4 jaar 9.000 leerlingen zijn. Hoog tijd voor ons om in actie te komen tegen dit probleem. De komende tijd zullen we u 

per nieuwsbrief op de hoogte houden van de oplossingen die wij als team bedacht hebben voor onze school.  

Wij willen u daarnaast bedanken voor uw begrip en steun tijdens de staking.  

 

 

 

 

De zichtbare vacatures zijn 
maar 20% van de 
werkelijke vacatures

80% van de vacatures zijn 
verborgen vacatures

Op dit moment hebben 
5000 leerlingen niet de 
leraar die we zouden 
willen

In 2024 zijn dit 9000 
leerlingen 



KidsRuns 

Zaterdag 4 april is het weer tijd voor de allerleukste run van 

Rotterdam, de KidsRuns. Ook dit jaar doet De Bavokring weer  

mee aan dit fantastische evenement. Wij hopen natuurlijk op  

een enorme opkomst van onze school.  

Komende week ontvangt u een e-mail met daarin alle informatie 

over de KidsRuns en de aanmelding. Alle aanmeldingen gaan per 

e-mail en worden alleen definitief bij betaling van €2,50 bij  

juf Ellen (groep 4). 

De KidsRuns is een run van 1km over de Coolsingel tijdens het 

weekend van de Rotterdamse Marathon. Tijdens dit evenement, 

wat op zaterdagmiddag georganiseerd wordt zullen leerkrachten 

als coach meelopen met de leerlingen. U kunt als ouder uw kind 

dan aanmoedigen vanaf de kant. De KidsRuns is voor leerlingen 

van groep 3 t/m 8. 

 

De actieve schooldag 

De Bavokring is een LekkerFit school, sport en bewegen heeft daarom een prominente plek binnen ons onderwijs.  

In samenwerking met de gemeente Rotterdam en LekkerFit gaan we meedoen aan het project “Actieve schooldag”. 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een werkwijze voor een actieve schooldag. Hoe zo’n actieve schooldag eruit gaat 

zien op De Bavokring gaan we in de komende tijd samen vormgeven. 

Op 11 februari wordt er een eerste aanzet gemaakt met een onderzoek naar de beweegvriendelijkheid van onze school. Dit 

onderzoek wordt gehouden onder leerlingen, ouders en leerkrachten. De uitkomst van dit onderzoek wordt het startpunt van onze 

actieve schooldag. Het wordt hiermee echt een programma op maat. Voor het onderzoek en de ontwikkeling van de actieve 

schooldag wordt er een beweegteam samengesteld. In dit beweegteam zitten, leerkrachten, leerlingen en ouders. We zijn daarom 

opzoek naar 2 enthousiaste ouders die het zien zitten om mee te denken in ons beweegteam. Heeft u interesse mail dan naar 

bavokring.dir@rvko.nl o.v.v. de Actieve Schooldag.  

 

Carnaval 

Vrijdag 21 februari vieren wij met de kinderen van de Bavokring weer het jaarlijkse Carnavalsfeest. Ook dit jaar zouden wij het erg 

leuk vinden, als de kinderen allemaal verkleed naar school komen. Het is niet aan te raden om uw kind losse voorwerpen mee te 

geven, zoals toverstafjes, helmen, zwaarden en dergelijke. Deze raken zij gemakkelijk kwijt.  

 

In de ochtend hebben de kinderen een eigen programma in de klas. In de middag van 13:00 uur tot 15:00 uur vieren wij Carnaval 

met leuke spelletjes, gezellige muziek en klas-doorbroken activiteiten. Wij maken er met zijn allen een leuk feest van!  

 

 

Wij zijn op zoek naar ouders die deze middag willen helpen.  

Opgeven kan vanaf maandag 3 februari in de Parro-app bij het evenement Carnaval.  

In de app wordt ook in aangegeven hoeveel hulp we verwachten en nog nodig hebben. 

 

CITO-normering: 

Vorig jaar hebben we de CITO-normering aangepast naar de waarden van deze tijd. Dit zorgt nog weleens voor verwarring. 

Vandaar nogmaals de toelichting. Voorheen was het A t/m E waarin C voldoende of onvoldoende kon zijn. Dat lag aan hoe hoog de 

C-score was. Met de nieuwe normering is die onduidelijkheid er niet meer. Hieronder de uitleg van de scores. Uiteraard wordt dit 

tijdens de rapportgesprekken verder toegelicht. Hiermee voldoen we ook aan de gevraagde standaarden voor de gemeente en 

inspectie. De afname van de CITO-toetsen loopt nog tot eind volgende week, daarna gaat het team aan de slag met het analyseren 

van de opbrengsten op school, groeps- en leerlingniveau.  

 

I = ver boven het gemiddelde 

II  = boven het gemiddelde  

III = de gemiddelde groep leerlingen  

IV = onder het gemiddelde  

V = ver onder het gemiddelde 
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Centrum voor jeugd en gezin 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin: voor meten, wegen en meer 

 

Dit schooljaar krijgen alle leerlingen uit de groepen 2 en 7 een uitnodiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit is voor 

een afspraak met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts. 

 

Waarom een afspraak? 

Het CJG volgt de ontwikkeling van alle kinderen en onderzoekt hoe het gaat met hun gezondheid. Daarom krijg je op vaste 

momenten een uitnodiging voor een afspraak. Je kind wordt dan gewogen en gemeten, de ogen en oren worden getest en je kunt 

vragen stellen aan en overleggen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

 

Groep 7: zelf een afspraak maken 

De komende tijd krijgen ouders van groep 7-leerlingen een brief van het CJG. Hierin word je uitgenodigd om zelf een afspraak te 

maken. Ook staat erin wat jij en je kind van de afspraak kunnen verwachten. Om je een idee te geven van de onderwerpen die je 

kunt bespreken, zit bij de brief een onderwerpenlijst. 

 

Andere leerlingen ook altijd welkom 

Zit jouw kind niet in groep 2 of 7, maar wil je wel graag een afspraak met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Bijvoorbeeld 

voor een ogen- of orentest, omdat je het idee hebt dat jouw kind niet lekker zijn vel zit of voor voorlichting over de puberteit? Je 

bent altijd welkom bij het CJG! Op de contactpagina van onze website zie je op welke manieren je een afspraak kunt maken. 

 

Ouderkamer februari  

Naast het koffie drinken op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.  

Maandag 3 februari 9.00-12.00uur Taalles  

Dinsdag 4 februari 09.00-10.00 uur Bijeenkomst voor groep 4 ouders. Juf Cheryl zal u informeren over wat de kinderen 
aangeboden krijgen in groep 4  

Woensdag 5 februari 09.00-11.00 uur Cursus “Praten met kinderen”  

Maandag 10 februari 09.00-12.00 uur Taalles  

Dinsdag 11 februari 09.00 -10.00 uur Overstap kern 8  

Woensdag 12 februari 09.00-11.00 uur Cursus “Praten met kinderen”  

Vrijdag 14 februari 09.00-10.00 uur Ouderbijeenkomst “mediaopvoeding & mediagebruik”  

Woensdag 19 februari 09.00-11.00 uur Cursus “Praten met kinderen”  

 


