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Beste wensen voor 2021   
  

Wij laten een roerig jaar achter ons en zien uit naar een jaar waarin we in alle rust kunnen 
genieten van alles wat het leven zo aantrekkelijk maakt.   

‘Het leven is wat er gebeurt, terwijl je andere plannen maakt.’ Een citaat van John Lennon 
dat, wat mij betreft, kernachtig de huidige situatie weergeeft.    

Op 1 januari maken we plannen en hebben we een aantal goede voornemens, maar in maart 
ziet de wereld er ineens heel anders uit. De wereld in de plannen bestaat niet meer.   

Ook als schoolorganisatie nemen we ons dingen voor waarvan we vinden dat het beter of 
anders moet. We willen kinderen hun talenten laten ontdekken, we willen kinderen op zich-
zelf te leren vertrouwen, we willen nog hogere resultaten, zodat kinderen meer kansen kun-
nen creëren. We willen meer betrokkenheid bij het leren van onze leerlingen. We willen het 
verschil maken.   

Daarvoor maken we plannen. In het school- en jaarplan staan onze doelen omschreven. Het 
zijn richtinggevende plannen.    

En dan, na een ongeveer twee maanden in het nieuwe jaar, gebeurt er iets in het leven waar 
je geen invloed op hebt en moeten de plannen en goede voornemens worden aangepast. Er 
is een nieuwe situatie ontstaan waarop moet worden geanticipeerd. En dat ge-

beurt dan ook!    

Vanaf deze plaats wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de enorme inspanning die het 
afgelopen jaar is geleverd. Die inspanningen moeten nog even volgehouden worden in het 
nieuwe jaar, maar daarna kunnen we weer gaan bouwen aan een betere toekomst. 
Een ongewisse toekomst zoals is gebleken, maar wel een toekomst waarin ieder van ons 
een mooi plekje krijgt.   

Als school zullen wij er alles aan gaan doen om dat plekje voor onze leerlingen zo goed mo-
gelijk voor te bereiden. En met uw hulp gaat dat zeker lukken.  

  

Het team van De Plataan wenst de ouders, verzorgers en kinderen  

een gelukkig en gezond 2021.   
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PPO Rotterdam 
De Rotterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs hebben de gezamenlijke op-
dracht om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dit doen 
zij samen met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam aan de hand van de vol-

gende missie: Alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek, zoveel mo-
gelijk in de eigen wijk.  

PPO Rotterdam streeft naar het inclusiever worden van alle vormen van onderwijs 
(bao-sbo-so) en het voorkomen van uitsluiting zodat er voor alle Rotterdamse 
kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is. Regulier waar het kan, speciaal 
als het moet en zoveel mogelijk thuisnabij (in de eigen wijk). PPO Rotterdam facili-
teert de scholen om dit te kunnen realiseren, d.m.v. een nauwe samenwerking met 
de schoolcontactpersoon.   

Ouderfunctionaris  
De ouderfunctionaris kent de wijk goed en weet welke mogelijkheden er bij PPO Rotterdam zijn om 

kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen. De ouderfunctionaris helpt ook graag bij het 
kiezen van een passende basisschool of biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld een lastig gesprek op school. 

Daarnaast legt hij of zij contact met partnerorganisaties zoals het wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) wanneer dat nodig is. De ouderfunctionaris is ook altijd bij thuiszitters betrokken.  

De ouderfunctionaris van PPO Rotterdam is er niet alleen voor ouders, maar is ook voor school een neutrale 
gesprekspartner. Zij speelt een belangrijke rol in het vormgeven van educatief partnerschap, de betrokken-
heid van ouders bij het onderwijs van hun kind, op de scholen. Zij richt zich vooral op het blijven voeren van 
gesprekken met elkaar, zodat het kind op een prettige manier naar school kan (blijven) gaan.  

De ouderfunctionaris zorgt voor een prettige communicatie tussen ouders en school. Er komen incidenteel 
situaties voor waarbij enige begrenzing op zijn plaats is en de ouderfunctionaris is bij uitstek geschikt deze 
taak op zich te nemen. De inzet kan dan te vergelijken zijn met die van ‘mediator’, waarbij het belangrijk is 
dat zij probeert te de-escaleren en juridiseren te voorkomen.  

Tot slot is de ouderfunctionaris ook de coördinator jonge kind en daarnaast is zij aandachtsfunctionaris op 
het gebied van kindermishandeling.   

De ouderfunctionaris in Hoogvliet/Pernis is Jeanette Roest.   

Zilveren weken 

Na iedere vakantie begint het proces van groepsvorming in de klassen opnieuw. De Zilveren Weken, de 
twee weken na de kerstvakantie en de lockdownsluiting, zijn belangrijke weken om weer extra aandacht te 

besteden aan een positieve en veilige sfeer in de klas. De jaarwisseling en het feit dat de 
leerlingen elkaar bijna vijf weken niet gezien hebben heeft invloed op de dynamiek in de 
groep. Aan het begin van het schooljaar is, tijdens de Gouden Weken, al hard gewerkt aan 
deze groepsdynamiek. Tijdens de Zilveren Weken worden weer allerlei groepsvormende 
activiteiten in de klas gedaan om bij te dragen aan de verinnerlijking van de groepsregels 
en groepsnormen. 

16 Nederlandse musea met virtuele tours 
Van het Rijksmuseum tot het Mauritshuis 

Kun je de deur niet uit om een museum te bezoeken? Dan komt het museum toch gewoon naar je toe! 
16 musea met virtuele rondleidingen. 

https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/nederlandse-musea-met-virtuele-tours 
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Nationale voorleesdagen 
Op woensdag 20 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2021.  Doelstelling van 
deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar.  

Juist nu veel gezinnen met elkaar thuis zijn door het coronavirus, is het moment om het 
Prentenboek van het Jaar bekend te maken. Want nu is voorlezen, een moment samen 
met je kind of kleinkind, zo belangrijk en daarbij biedt de Prentenboek Top 10 extra in-
spiratie. 

Prentenboek van het Jaar 

Coco kan het!, geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen (Uitgeverij Gottmer) is verkozen tot Prenten-
boek van het Jaar 2021. Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen, die in de 
ochtend van woensdag 20 januari 2021 landelijk worden gestart met Het Nationale Voorleesontbijt. Naast dit 
boek heeft het comité van jeugdbibliothecarissen voor de Prentenboek Top 10 negen andere prentenboeken 
gekozen. 

‘Lees Coco kan het! voor en je zult merken dat  je samen spontaan een lach op je gezicht krijgt. De illustraties 
laten veel emoties zien en zijn sfeervol, daarnaast wordt de tegenstelling tussen falen en slagen heel mooi 
weergegeven. Elke bladzijde kent speciale details, zoals een insect in de boom. Een prentenboek  om voor te 
lezen aan peuters en kleuters, zonder dat het kinderachtig is. Coco kan het! is een boek dat herkenbaar is 
voor iedereen, groot en klein, ieder op zijn of haar eigen niveau’, aldus het comité van jeugdbibliothecaris-
sen. 

De Prentenboek Top 10 2021 

Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos het Prentenboek van het Jaar 2021 uit de prenten-
boeken die in 2019 verschenen. Samen met Coco kan het! zijn er nog negen andere prentenboeken gekozen, 
die samen de Prentenboek Top 10 vormen: 

Coco kan het! (Uitgeverij Gottmer) Geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen 

De jongen en de walvis (Uitgeverij Lemniscaat) Geschreven en geïllustreerd door Linde Faas  

Dit is uil (Veltman Uitgevers) Geschreven door Libby Walden, geïllustreerd door Jacqui Lee en vertaald door 
Ellen Hosmar 

Eén voor jou, twee voor mij (Uitgeverij Gottmer) Geschreven en geïllustreerd door Jörg Mühle, vertaald door 
J.H. Gever 

Kom je mee? (Rubinstein) Geschreven door Sjoerd Kuyper en geïllustreerd door Grootzus 

Mijn handen dansen & mijn mondje is een rondje (De Eenhoorn Uitgeverij) Geschreven door Riet Wille 
en illustraties door Ingrid Godon  

Naar de wolven (Uitgeverij Querido) Geschreven door Anna Woltz en geïllustreerd door Dieter Schubert en 
Ingrid Schubert 

Op weg (Uitgeverij Querido)Geschreven en geïllustreerd door Leo Timmers 

Petra (Flamingo – BBNC Uitgevers) Geschreven en geïllustreerd door Marianna Coppo, vertaald door Denise 
Bos 

Wat rijmt er op stoep? (Uitgeverij Leopold) Geschreven en geïllustreerd door Harmen van Straaten 
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Afhaalservice Bibliotheek Rotterdam 
Als lid van Bibliotheek Rotterdam kun je vanaf nu online boeken bestellen en afhalen bij verschillende vestigin-
gen in de stad. Zo kun je tijdens de lockdown toch gewoon je favoriete boeken lezen! Voor ons zou dit in Hoog-
vliet kunnen zijn. 

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/afhaalservice 

Programma De Schoolschrijver 
Betere taalvaardigheid, meer leesplezier 

Het aantal basisschoolleerlingen dat in Nederland laag scoort op taalvaardigheid 
neemt toe. Bijna één op de vijf jongeren dreigt laaggeletterd te worden. Eén 
derde van de kinderen op de basisschool vindt lezen niet leuk en slechts een 
kwart beleeft er plezier aan. En ongeveer de helft van alle vo-leerlingen in Ne-
derland vindt lezen (helemaal) niet leuk. 

Stichting De Schoolschrijver is een maatschappelijke organisatie die sinds 2010 
bijdraagt aan het terugdringen van laaggeletterdheid. We willen: 

Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de 
rijkdom van taal en literatuur, en hun woordenschat vergroten; 

Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter 
maken; 

Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit; 

Leerkrachten een nieuwe aanpak leren, waarmee zij hun leerlingen een nog betere start kunnen geven. 

 

In januari gaan wij starten met het programma De Schoolschrijver. Een half schooljaar lang verbindt De 
Schoolschrijver zich aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Schoolbreed gaan we samen aan het werk om 
lezen, schrijven en taal duurzaam te verbeteren.  

Een halfjaar lang een echte kinderboekenauteur op school. Bij ons zal dit Marlies Slegers zijn. 

Het Halfjaarprogramma bestaat uit: 

De Schoolschrijver in de klas – De Schoolschrijver, een professionele kinderboekenschrijver, werkt klassikaal 
samen met alle leerlingen van groep 4, 5 en 6; 

De Academie – Leerkrachten krijgen van ‘hun’ Schoolschrijver een inspirerende workshop vol praktische tips 
om zelf creatieve en motiverende taallessen te geven; 

De Oudersalon – De Schoolschrijver vertelt op een ouderavond meer over het traject om ook de ouders erbij 
te betrekken. 

De Talentenklas – Een extra cursus creatief schrijven voor een klein aantal leerlingen na afloop van de 
klassikale lessen. 

(Bijna) Gratis e -books downloaden 
Omdat de Bibliotheken dicht zijn en we toch graag zien dat de kinderen lezen, kunt u ook boeken voor 1 euro-
cent downloaden bij Bol.com. Na aankoop zijn ze direct beschikbaar op je Kobo e-reader en op je smartphone 
of tablet met de gratis bol.com Kobo app.  

Kijkt u eens? https://www.bol.com/nl/l/boeken/-/N/7419+8293/index.html 
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Verjaardagen 
3 Haysen Vlieg (2009)    Groep 7/8  

3 Sem van de Wetering (2009)   Groep 7/8  

7 Max Irion (2015)    Groep 1/2  

7 Doris de Jong (2016)    Groep 1/2  

8 Dzjengiz van Nielen (2011)   Groep 6  

9 Danté Worthington (2012)   Groep 5  

11 Twan van der Veen (2013)   Groep 4  

13 Jo-Ann Snoei (2013)    Groep 4  

15 Dylano Ferreira Rodrigues (2011)  Groep 6  

17 Jasmijn Lonys (2011)    Groep 6  

22 Juliejan Kies (2014)    Groep 3  

24 Queenny Salome (2010)   Groep 7/8  

26 Inaya Eddafir (2015)    Groep 1/2  

28 Quinten Koopman (2010)   Groep 7/8  

30 Toygar Ekici (2012)    Groep 5  

31 Xanne van Es (2013)    Groep 4  

Leerlingvolgsysteem  

Via het leerlingvolgsysteem (LVS) krijgt de leerkracht en de schoolleiding zicht op de studievoortgang van 
een leerling maar ook op het niveau van een klas en de school.  

Hierbij horen methodeonafhankelijke, genormeerde toetsen. Deze toetsen betreffen vooral (de voorberei-
ding van) de vaardigheden: functieontwikkeling (motoriek, rekentaal e.d.), de woordenschat, het lezen, 
hoofdrekenen, spellen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.  

Aan de hand hiervan kan de leerkracht meten in hoeverre de leerlingen de leerstof van een bepaald leerjaar 
beheersen, en wie op welke onderdelen eventueel extra oefening of uitleg nodig heeft. Aansluitend op de 
resultaten van het LVS kunnen dan ook een reeks remediëringsoefeningen, verdiepings- of uitbreidingstaken 
worden toegepast.  

Een volledig leerlingvolgsysteem betreft de hele basisschool, dus de groepen 1 t/m 8. De verwerking van de 
resultaten, en in stijgende mate ook de toetsen zelf worden steeds meer ge-
automatiseerd.  

In Nederland is het systeem van het CITO het meest verspreid.  

Deze maand gaan we weer starten met de CITO toetsen door alle groepen 
heen. Dit vraagt veel van uw kind. Wij raden u daarom aan om ervoor te zor-
gen dat uw kind uitgerust en op tijd op school is, zodat het geconcentreerd 
kan laten zien wat hij of zij qua ontwikkeling gegroeid is de afgelopen tijd.  
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