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Beste ouders
Welkom (terug) op De Nederlandse
Regenboogschool. Een speciaal jaar want in
2018 bestaat de school 25 jaar! Te zijner tijd zal
er meer informatie volgen over de wijze
waarop we het jubileum zullen vieren in 2018.
Graag willen we via deze weg de nieuwe
schoolleiding aan jullie voorstellen:
- Nelke Droppert - Voorzitter
- Anne Bos - Directeur
- Janne de Haan - Vice Voorzitter
- Mariette Jansen - Adjunct Directeur
Afgelopen schooljaar hebben we bezoek
gehad van de Nederlandse inspectie die zeer
tevreden was met de school in het algemeen
en het onderwijs in bijzonder. Dit jaar zullen
we ons richten op de diverse punten die ze
hebben geïdentificeerd waarop we ons nog
kunnen verbeteren. Verderop in de Nieuwsbrief
is meer terug te lezen over het bezoek van de
inspectie.
We zijn het jaar goed van start gegaan en
hebben al een zeer geslaagde
Kinderboekenweek achter de rug waarover
meer in deze Nieuwsbrief. Dank voor de
organisatie, ouders van groep 4!
We kijken nu al uit naar het volgende
evenement, het bezoek van Sinterklaas aan De
Nederlandse Regenboogschool op zaterdag 25
november.
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Belangrijke data
Half term - geen les

28 okt

Presentaties VO - middelbare school

9 dec

Sinterklaasfeest

25 nov

Geen les

3 dec

Kerstvakantie, geen les
Eerst les na kerstvakantie

23 dec en 30 dec
6 jan

Kijk voor het complete lesrooster op de
website: www.regenboogschool.org.uk

De Nederlandse Regenboog School doceert op zaterdagochtend de Nederlandse taal en
cultuur aan kinderen met een Nederlandstalige achtergrond, die wonen in de regio Londen.
De school heeft momenteel zo’n 100 leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, verdeeld
over het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en het voortgezet onderwijs (VO1 t/m VO4). Ze
krijgen les in kleine groepen, onder leiding van ervaren en gekwalificeerde leerkrachten en
met de hulp van assistenten. Onze school staat onder toezicht van de Nederlandse
overheid, die de school regelmatig inspecteert, en is geaccrediteerd door de Stichting
Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Leerkrachten
Groep 1
Jip Visser: leerkracht
Catrien Coppens: assistent
Isla: leerlingassistent
groep1.regenboogschool@gmail.com

Emy Coppens (groep 7/8), Marjolein Fontijn (VO1 en 2) en Priscilla Rouws (groep 4).

Leerkrachtwisselingen

Schoolinspectie

Helaas hebben we zaterdag 14 oktober afscheid
moeten nemen van meester Ritu van groep 7/8.
Ritu heeft 4 jaar lesgegeven op de Regenboogschool, en heeft dit jaar besloten om naast
zijn fulltime baan een studie te gaan volgen op
de UCL. De nieuwe juf in inmiddels gestart in
groep 7/8. Emy Coppens is deze maand naar
London verhuisd en heeft de klas van Ritu
overgenomen. We willen Ritu bedanken voor de
extra week in groep 7/8, zodat er nog een week
overlap was met Emy.

Zaterdag 6 mei van het voorgaande schooljaar
is de schoolinspectie langs geweest voor de
4-jaarlijkse inspectie. De beoordeling van de
school gebeurt op basis van bezoeken aan de
klas, gesprekken met ouders, bestuur en
leerkrachten en inzicht in vele documenten
van de school (o.a. de ouderenquete). Alle
beoordeelde aspecten zijn door de inspectie
als ‘voldoende’ of ‘goed’ aangemerkt.
Daar naast stelt de inspectie dat het
schoolklimaat, het didactisch handelen en
delen van de kwaliteitszorg van hoog niveau
zijn binnen de Regenboogschool. Kortom, een
rapport op trots op te zijn.

In het Voortgezet Onderwijs is Marjolein Fontijn
begonnen. Zij heeft les aan VO 1 en 2, zodat
Anne VO 3 en 4 onder haar hoede kan nemen.
In groep 4 is
Priscilla Rouws begonnen als
assistent om Celine te ondersteunen. We heten
Emy, Marjolijn en Priscilla van harte welkom op
de Regenboogschool.

De inspectie heeft als belangrijkste
aandachtspunt het volgen van de resultaten
van de leerlingen aangegeven. Het doel
hiervan is om, nog meer dan nu reeds het
geval is, onderwijs te kunnen bieden dat beter
aansluit bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Groep 2
Joyce Kusters: leerkracht
Harrit da Silva de Jesus: assistent
Yuki: assistent
groep2.regenboogschool@gmail.com
Groep 3
Kimberly Minkes: leerkracht
Kriss van Oijen: assistent
Jori Spitz: assistent
groep3.regenboogschool@gmail.com
Groep 4
Celine Croes: leerkracht
Priscilla Rouws: assistent
groep4.regenboogschool@gmail.com
Groep 5
Irene Kloppenburg: leerkracht
Dorien Klaver: assistent
groep5.regenboogschool@gmail.com
Groep 6
Marietje Jansen: leerkracht
Hetty Gill: assistent
groep6.regenboogschool@gmail.com
Groep 7/8
Emy Coppens : leerkracht
Brechtje Voets: assistent
Ella: leerling assistent
groep78.regenboogschool@gmail
.com
Klas VO1/VO2

Marjolein Fontijn: leerkracht
Lette Vaessen: assistent
groepVO.regenboogschool@gmail.com
Klas VO3/VO4
Anne Bos: leerkracht
groepVO.regenboogschool@gmail.com

Achterste rij vlnr: Irene, Dorien, Emy, Joyce, Hetty en Jip, middelste rij: Kimberly, Harrit, Ritu,
Mariette, voorste rij: Kriss, Priscilla, Brechtje, Celine, Anne.

Dit kan door het onderwijsvolgsysteem dat de
Regenboogschool onlangs heeft
geïmplementeerd beter uit te nutten. Op dit
moment zijn de gegevens namelijk nog niet op
een zodanige manier ingevuld dat het mogelijk
is om per leerling en vakgebied een
gedetailleerde ontwikkellijn zichtbaar te maken.
Hieraan wordt de komende periode hard
gewerkt. Dit zal leiden tot een onderwijsaanbod
dat nog meer bij de ontwikkelfase van de
kinderen aansluit. En ook de ouders krijgen op
die manier via Parnassys meer inzage in de
resultaten en voortgang van hun kinderen.
Het rapport van de onderwijsinspectie over het
basis onderwijs is hier te in te zien, voor
voortgezet onderwijs hier.

kinderen van de school. voor elke leerling was
er in ieder geval 1 boek en degene die zelf
boeken mee hadden genomen om te ruilen,
konden nog meer boeken uitkiezen. Na het
ruilen van de boeken was het tijd voor de
voorleeswedstrijd. Uit iedere groep mocht één
leerling een stukje voorlezen uit zijn/haar
favoriete boek. Alle verhalen werden vol
beleving voorgelezen, maar na overleg van de
jury kwam Ellis uit groep 5 als winnaar uit de
bus, die met veel inleving een stuk uit Harry
Potter voorlas.

pond en kort iets te schrijven over je kind (eren), zodat de Sint het kadootje met een
verhaaltje kan overhandigen. Houd je mail in de
gaten! De sinterklaas commissie is nog op
zoek naar Pieten. Mocht je iemand weten, of
zelf interesse hebben, kun je contact
opnemen met Merry.

Voor de jongste groepen was er een
tekenwedstrijd, die werd gewonnen door Niels
uit groep 2 met een prachtige tekening.
We willen de ouders van groep 4 bedanken
voor de hulp bij de voorbereiding en op de dag
zelf.

Sinterklaas
Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek was dit
jaar ‘Gruwelijk Eng’. De boekenruilmarkt was
weer geslaagd, zeker aangezien er dit keer
meer keuze was in boeken voor de oudere

Op zaterdag 25 november komt Sinterklaas
weer op school langs! In de ochtend gaat hij
met z’n Pieten langs de klassen en zal ieder
kind een kadootje ontvangen van de Sint. De
Sinterklaascommissie zal vooraf een mail naar
de ouders sturen met de vraag een kadootje
voor je kind(-eren) in te leveren van rond de 10

Dutch Centre Londen
Het Dutch Centre organiseert de komende
tijd weer een aantal ‘Nederlandse’
activiteiten:
- Low Countries Film Festival: 1-4 november
- Talk with Herman Pleij: 21 november
- Comedy night: 11 december
Voor meer informatie en kaartjes: http://
www.dutchcentre.com

Bestuursleden
De Nederlandse Regenboog School wordt
op vrijwillige basis bestuurd, waardoor we
de kosten zo laag mogelijk kunnen
houden. Het bestuur bestaat uit ouders
die een deel van hun tijd geven aan de
school. Dat betekent dat er altijd wat
verloop is, omdat kinderen de school
doorlopen of omdat mensen verhuizen
etcetera.
De samenstelling van het bestuur is als
volgt:
Voorzitter:
Nelke Droppert
voorzitter.regenboogschool@gmail.com
Vice voorzitter:
Janne de Haan
admin.regenboogschool@gmail.com
Penningmeesters: Ruud Kole
Arjan van Bussel
Maarten Wildschut
financien.regenboogschool@gmail.com
Secretaris:

Martin Smidt

admin.regenboogschool@gmail.com
Algemene bestuursleden:
Jan de Boer
José Nieuwhof
Tanja Rakhou
Kirsten Vroegop
Johannes Zijlstra
bestuur.regenboogschool@gmail.com

Directeur:
Anne Bos
Adjunct directeur: Marietje Jansen
directeur.deregenboogschool@gmail.com

GCSE Nederlands Laatste kans in de
zomer van 2018
Op de Hendon School kun je als niet-leerling
een GCSE examen Nederlands doen.
De afgelopen jaren hebben diverse leerlingen
van de Regenboogschool in groep 7, 8 of klas
1 hier gebruik van gemaakt. De mogelijkheid
dit te doen, komt na de zomer van 2018 te
vervallen.
Interesse in dit examen? Op de website van de
school (http://hendonschool.co.uk/media/
s c h o o l d o c s / d e p a r t m e n t s /
Community_Languages.pdf) vind je informatie
en kun je je tot begin januari aanmelden.
Mocht er interesse bestaan in meer informatie,
dan kunnen we wellicht de ouders van
leerlingen die dit examen al hebben gedaan,
vragen om geïnteresseerde ouders hierover
onder schooltijd te vertellen? Laat het horen
als hiervoor interesse bestaat via
directeur.deregenboogschool@gmail.com.

Presentaties
middelbare school
Onze leerlingen in VO 1 t/m 4 verzorgen op 9
december om 10.15 uur presentaties over de
middelbare scholen waar zij op zitten. Ouders
met kinderen in het basisonderwijs worden
hiervoor van harte uitgenodigd, aangezien
jullie op een gegeven moment een keuze
moeten maken voor een goede en leuke
middelbare school voor jullie kinderen.
Onze v.o.- leerlingen zitten op zowel private
als publieke, Engelse als internationale v.o.scholen. Zij zullen op 9 december in
presentaties van 5 minuten iets vertellen over
de school waar ze op zitten, wat de plus en
minpunten zijn, etc. Na de presentaties is er
de mogelijkheid om te speeddaten met de
leerlingen om vragen te stellen over de diverse
v.o.-scholen.
Komt allen op 9 december naar de v.o.-klassen
op de 2e etage voor deze presentaties. Deze
bijeenkomst biedt onze v.o. leerlingen tevens
een prachtige kans om te oefenen met het
verzorgen van een presentatie in het
Nederlands, met een Nederlandstalige
powerpointpresentatie erbij. Dus komt allen!

Ouder enquête
Eind vorig schooljaar is er een enquête
uitgevoerd onder de ouders. We willen
iedereen bedankt voor de medewerking: in
totaal heeft meer dan de helft van de ouders
de vragenlijst ingevuld, dit is beduidend meer
dan het jaar ervoor!
In totaal is 94% (zeer) tevreden over de school
en geeft een even groot aandeel aan dat de

school aan de verwachtingen voldoet. Dit is
een stijging ten opzichte van het voorgaande
jaar.
De communicatie vanuit de school wordt
eveneens beter gewaardeerd dan het jaar
ervoor (60% naar 90%). Dit komt vooral omdat
de ouders meer tevreden zijn over de
communicatie vanuit de administratie en
vanuit het bestuur (algemene gang van zaken).
Gekeken naar de middelen die worden
ingezet, worden de mails vanuit bestuur en
leerkrachten beter beoordeeld, maar de
website is voor verbetering vatbaar. Dit is een
punt waar momenteel aan wordt gewerkt en in
de volgende nieuwsbrief meer over zal worden
verteld.
De ouderparticipatie (pleinwacht en koffie
rondbrengen) was voor het tweede jaar
aanwezig en afgelopen schooljaar bekend bij
nagenoeg alle ouders (95% tegen 66% het jaar
ervoor). De afzonderlijke taken worden gezien
als goed uitvoerbaar en het aantal keren dat
de hulp wordt gevraagd aan ouders (3 keer
per jaar) wordt door 80% als goed
beoordeeld. Een klein deel geeft zelfs aan
bereid te zijn vaker te helpen. Punt van
aandacht is een goede instructie als de taken
voor het eerst worden uitgevoerd.
De culturele activiteiten, die afgelopen jaar
met hulp van de ouders zijn georganiseerd,
worden door iedereen goed gewaardeerd
(86%) Het aantal van 4 per jaar
(Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koningsdag
en de eindejaarspicknick) bevalt goed, er is
geen directe behoefte aan meer of minder
activiteiten.
In de suggesties en opmerkingen aan het eind
van de enquête gaven een aantal ouders aan
graag meer inzicht te willen in de vorderingen
van hun kinderen tijdens het schooljaar en
meer differentiatie in de klas om de
verschillende niveaus in de klas beter te
kunnen bedienen. Door het online
leerlingvolgsysteem beter in te zetten voor het
volgen van de ontwikkeling van de kinderen,
wordt dit eerste punt meteen opgepakt. Meer
informatie hierover volgt later in het jaar via de
leerkrachten.

Ouderrooster tot
kerstvakantie
Graag willen we iedereen bedanken die zich
tot nu toe heeft ingeschreven voor het
Ouderrooster. En een speciale dank voor
iedereen die zijn taken al heeft uitgevoerd in
de afgelopen weken!
Alhoewel het rooster tot de Kerstvakantie
ingevuld is, zijn er nog een heel aantal data
open voor volgend jaar. Het bestuur is deze
data aan het vullen met degenen die zich nog
niet ingeschreven hebben, maar het heeft
natuurlijk de voorkeur dat eenieder zichzelf
inschrijft via deze link

Lesrooster 2017/2018
zaterdag 21 oktober
zaterdag 28 oktober: half term, geen les
zaterdag 4 november: AVI leestoets (groep 3 t/m 6)
zaterdag 11 november: AVI leestoets (groep 3 t/m 6)
zaterdag 18 november
zaterdag 25 november: Sinterklaasviering

zaterdag 17 maart
zaterdag 24 maart
zaterdag 31 maart: Paasvakantie, geen les
zaterdag 7 april: Paasvakantie, geen les
zaterdag 14 april

zaterdag 2 december: geen les (X-mas Fair Salusbury School)

zaterdag 21 april: eventueel: bezoek ambassade aan de school ivm 4
mei viering (groep 5 t/m VO4).

zaterdag 9 december

zaterdag 28 april: viering Koningsdag

zaterdag 16 december

zaterdag 5 mei

zaterdag 23 december: kerstvakantie, geen les

zaterdag 12 mei

zaterdag 30 december: kerstvakantie, geen les

zaterdag 19 mei

zaterdag 6 januari

zaterdag 26 mei: half term, geen les

zaterdag 13 januari

zaterdag 2 juni: CITO toets en Diataal toets (VO 1 t/m 4)

zaterdag 20 januari: CITO toets (groep 2 t/m 8)

zaterdag 9 juni: CITO toets en Diataal toets (VO 1 t/m 4)

zaterdag 27 januari; CITO toets (groep 2 t/m 8)

zaterdag 16 juni

zaterdag 3 februari: CITO toets (groep 2 t/m 8)

zaterdag 23 juni

zaterdag 10 februari

zaterdag 30 juni: Eindejaarspicknick en Algemene Ledenvergadering

zaterdag 17 februari: half term, geen les

zaterdag 7 juli: geen les (Summer Fair Salusbury School)

zaterdag 24 februari: rapport

zaterdag 14 juli: rapport

zaterdag 3 maart

zaterdag 21 juli: laatste schooldag

zaterdag 10 maart

