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De Nederlandse Regenboog School biedt als zelfstandige school onderwijs in de 
Nederlandse Taal, en in de Nederlandse en Vlaamse cultuur, aan leerlingen van vier tot en 
met achttien jaar in de regio Londen. Het onderwijsaanbod sluit aan op de onderwijsdoelen 
in Nederland, en is van een gewaarborgde hoge kwaliteit. 2019/20 
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Belangrijke data 
Rapporten  4 juli 

Laatste lesdag  11 juli 

Eerste lesdag 2020/21 5 september 

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

In deze nieuwsbrief is het lesrooster voor het 
volgende schooljaar 2020/2021 opgenomen.  

 
 
 

Voorwoord 
Nog één zaterdag les en dan is het 
schooljaar 2019/2020 ten einde. Het is een 
bijzonder jaar geweest voor de 
Regenboogschool met name gezien de 
komst van COVID-19 eerder dit 
kalenderjaar. Halverwege maart namen we 
als bestuur in samenspraak met Anne dan 
ook het besluit om, vanwege deze 
pandemie, over te stappen op online 
lessen. Dankzij Anne en het 
leerkrachtenteam hebben we, na de laatste 
les, met succes 14 online lessen verzorgd 
die door vrijwel alle leerlingen van de 
school zijn bijgewoond. We zijn dankbaar 
dat we onze leerlingen iedere zaterdag les 
hebben kunnen blijven aanbieden in deze 
bijzondere tijden. Graag wil ik eenieder 
danken voor de flexibiliteit en 
medewerking in de afgelopen tijd!   
 
Ondanks dat de lessen op afstand 
plaatsvonden, hebben de gastlessen en 
traditionele culturele evenementen 
gelukkig online toch hun doorgang kunnen 
vinden. In deze nieuwsbrief kun je meer 
lezen over de Koningsdagviering, 
Dodenherdenking en de 
Eindejaarspicknick. Dank aan iedereen die 
heeft bijgedragen aan deze geweldig leuke 
evenementen die de school virtueel bij 
elkaar bracht! 
 
Graag willen we ook alle ouders/verzorgers 
bedanken die online aanwezig waren voor 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) die 
dinsdag 30 juni via zoom plaatsvond. Naast 
de reguliere agendapunten, hebben we 
daarin uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe 
schoolplan. Meer over de ALV en het 
gekozen bestuur als ook een 
gedetailleerde beschrijving van het 
schoolplan is te vinden in deze nieuwsbrief.  

Tot slot, het is erg fijn dat uit de ouder-
enquête is gebleken dat jullie tevreden zijn 
over de school en ons handelen in de 
afgelopen tijd. Jullie scoren de school 
gemiddeld op 93/100, een score waar we 
met recht trots op zijn. Verderop in de 
nieuwsbrief worden de resultaten van de 
enquête en de daaruit volgende 
vervolgacties in meer detail uiteengezet. 
 
We hopen dat iedereen in goede 
gezondheid blijft en wensen jullie allen een 
hele fijne zomer! We kijken er naar uit 
elkaar weer te zien op zaterdag 5 
september, hopelijk op onze vertrouwde 
locatie de Salusbury Primary School. Voor 
de eerste schooldag zullen wij een email 
sturen met meer informatie hierover.  
 
Janne de Haan, Voorzitter 
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Wijzigingen in het team 
Vanaf september hopen we weer op locatie 
les te geven (uiteraard alleen als 
verantwoord en mogelijk) en krijgen we te 
maken met een aantal 
personeelswijzigingen. We nemen afscheid 
van Miranda in groep 1 die vervangen zal 
worden door Daphna Plaschkes als 
leerkracht. Ook zal leerlingassistent in 
groep 1, Helienke, ons verlaten om aan de 
universiteit te gaan studeren (na heel veel 
jaren aan De Regenboogschool verbonden 
te zijn geweest). Victoria wordt de nieuwe 
leerlingassistent groep 1.  
 
In groep 6 gaat Silke met zwangerschaps-
verlof t/m december. Haar rol wordt 
waargenomen door Brechtje, die 
momenteel in Groep 7/8 onderwijsassistent 
is. Hanne Vandelanotte zal Brechtje in 
groep 7/8 vervangen, om Ritu te 
ondersteunen.  
 
In VO 1/2 nemen we afscheid van Emma. 
Zij wordt opgevolgd door Pauline 
Zijdenbos. 
 
Kriss van Oijen zullen we helaas niet meer 
terugzien op school na haar 
zwangerschapsverlof, zij verhuist met haar 
gezin naar Nederland.  
 
We willen alle leerkrachten en assistenten 
die afscheid nemen ontzettend bedanken 
voor hun inzet en betrokkenheid en heten 
de nieuwe collega’s van harte welkom op 
De Regenboogschool! 
 

Koningsdag 
Normaal gezien zou op zaterdag 25 april de 
traditionele Koningsdagviering op school 
plaatsgevonden hebben, maar door 
COVID-19 was dat op die manier dit jaar 
niet mogelijk. Maar wat was het alternatief, 
de virtuele Koningsdagviering leuk! Met 
veel dank aan Anne & het leerkrachtenteam 
voor de organisatie hiervan. 
 

 
 
‘s Ochtends om 10u zaten velen van jullie - 
leerlingen, leerkrachten maar ook veel 

ouders/verzorgers - klaar in het 
oranje/rood, wit & blauw voor de lesdag. 
Na de verkorte online lessen, met een 
koninklijk/oranje tintje, was er tijd voor oud-
Hollandse spelletjes die jullie zelf thuis 
deden al dan niet met zoom aan.  
 

 
 
Afsluitend hadden we nog de geweldige 
gezamenlijke online Koningsdag-quiz via 
zoom met quizmaster Anne die voor de 
muzikale vragen werd ondersteund door 
Gijs en zijn dochter. In totaal hadden we 77 
huishoudens die deelname aan de quiz!  
Echt een hele geslaagde ochtend die de 
school op een virtuele manier bij elkaar 
bracht. 

 

 
 
 

Dodenherdenking 4 mei 
Het is inmiddels een goede traditie dat de 
leerlingen van De Regenboogschool 
jaarlijks gedichten schrijven voor de 
Dodenherdenking op 4 mei. Al enkele jaren 
dragen zij tijdens de herdenkings-
bijeenkomst op de erebegraafplaats Mill 
Hill in Noord Londen, deze gedichten voor 
ter ondersteuning van de plechtige 
bijeenkomst waarbij de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog herdacht worden.  
 
Dit jaar kon de herdenking vanwege 
COVID-19 niet op dezelfde wijze als andere 
jaren doorgang hebben. Daarom maakte 
de Nederlandse ambassade een video  
verslag van de plechtigheid, waarbij ook 
een aantal voordrachten van onze 
leerlingen werden opgenomen. Het filmpje 
is te vinden op onze website. 
 

Leerkrachten 20/21 
 

Groep 1 
Leerkracht: Daphna Plaschkes   
Assistent: Catrien Coppens 
Leerling assistent: Victoria 
groep1.regenboogschool@gmail.com 
 
Groep 2 
Leerkracht: Tjakka Diddens 
Assistent: Hetty Gil 
Leerling assistent: Yuki 
groep2.regenboogschool@gmail.com 
 
Groep 3 
Leerkracht: Jip Visser 
Assistent: Iwan Raats 
Leerling assistent: Isabella 
groep3.regenboogschool@gmail.com  
 
Groep 4 
Leerkracht: Sienna Huissen 
Assistent: Dorien Klaver 
groep4.regenboogschool@gmail.com  
 
Groep 5 
Leerkracht: Rosella de Jong 
Assistent: Lisa van Reenen 
groep5.regenboogschool@gmail.com  
 
Groep 6 
Leerkracht: Brechtje Voets 
Assistent: Brenda Dierckx 
groep6.regenboogschool@gmail.com  
 
Groep 7/8 
Leerkracht: Ritu Sewnandan 
Assistent: Hanne Vandelanotte 
groep78.regenboogschool@gmail.com  
 
VO 1/2 
Leerkracht: Pauline Zijdenbos 
vo12.regenboogschool@gmail.com  
 
VO3/4/5 
Leerkracht: Anne Bos 
vo.regenboogschool@gmail.com 
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  Eindejaarspicknick 
Dit jaar ervaarden we een iets andere opzet 
voor de eindejaarspicknick, maar 
desalniettemin een gezellige en mooie 
gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. 
Groep 1 maakte tijdens de les heerlijke 
hapjes ‘met elkaar’ en in de andere klassen 
werd er hard gewerkt tot het online feest 
kon beginnen!  Anne en Janne hielden hun 
traditionele eindejaarspeeches waarin 
iedereen (van leerkrachten tot leerlingen en 
van ouders/verzorgers tot het bestuur) 
werden bedankt voor de enorme inzet om 
de school draaiende te houden tijdens de 
COVID-19 lockdown. Wat hebben we het 
goed met elkaar gedaan onder deze bizarre 
omstandigheden!   

Daarna was het tijd voor de QUIZ! Deze 
bestond uit 3 onderdelen: wie is wie in het 
ouderbestuur, leerkrachten-kennis met 
leuke foto’s van onze leerkrachten als 
kinderen en de derde en laatste ronde was 
een knaller: Tussen Kunst en Quarantaine. 
Alle ingezonden werken zijn opgenomen 
aan het einde van de nieuwsbrief zodat ze 
nog eens bekeken kunnen worden.  
 
Petje af aan iedereen voor het inzenden, 
maar vooral ook een groot applaus voor 
alle ouders/verzorgers, leerlingen en 
leerkrachten die online aanwezig waren bij 
onze jaarlijkse traditie!  

 

Algemene 
Ledenvergadering 
Op dinsdag 30 juni vond de Algemene 
Ledenvergadering plaats via zoom waarbij 
21 ouders/verzorgers aanwezig waren, veel 
dank voor jullie aanwezigheid! 
 
Na een korte update over COVID-19, werd 
het activiteitenoverzicht van 2019 
toegelicht. Belangrijkste activiteiten van de 
Regenboogschool in deze periode waren: 
 
– Huurcontract vernieuwd voor 4 jaar 
– Schoolplan voor komende 4 jaar 

ontwikkeld 
– Klasse-coördinatoren geïntroduceerd 
– Leerling-enquête uitgevoerd 
– Nieuwe methode aangeschaft: Taal 

Actief Spelling 
– Nieuwe Cito aangeschaft 
– Aanvulling op de bibliotheek 
– CNAVT examens 
 
Na het activiteitenoverzicht is het financieel 
overzicht toegelicht. Door de gezonde 

financiële situatie van de school is besloten 
het lesgeld wederom gelijk te houden. 
 
Daarna is schoolplan toegelicht, meer info 
over het schoolplan staat verderop in deze 
nieuwsbrief. 
 
Het volgende agendapunt was verkiezing 
van het bestuur. Zes bestuursleden zijn 
herkozen: Janne, Conchita, Frank, Eefje, 
Jenny en Jan. We hebben twee nieuwe 
bestuursleden mogen verwelkomen: 
Katrien Gunst en Cora van Rooijen. Twee 
bestuursleden hebben afscheid genomen 
van het bestuur: Ruud en Monique. Veel 
dank voor al jullie inzet voor het bestuur in 
de afgelopen jaren. 
 
Caroline Vanovermeire is als nieuwe 
externe trustee gekozen naast herkiezing 
van de huidige externe trustees 
 
Een volledig overzicht van het bestuur en 
de externe trustees is hiernaast te vinden.  

 

 
 
Terug naar Nederland, 
en dan… 
Begin juni heeft Anne met drie gezinnen 
gesproken die in de afgelopen twee jaar 
naar Nederland verhuisden, om te horen 
hoe zij de overgang van het VK naar 
Nederland hebben ervaren en dan met 
name waar de kinderen tegenaan liepen bij 
de start in het Nederlandse onderwijs.  

De zes kinderen in verschillende leeftijden 
startten in Nederland in groep 5, 7, 8 en in 
de brugklas van het VO (gymnasium 1). 
Vrijwel alle zes liepen in het begin aan 
tegen een kleine achterstand bij spelling en 
woordenschat, maar zaten bij begrijpend 
lezen op niveau. Vijf van de zes leerlingen 
hebben de achterstand op spelling en 
woordenschat binnen het schooljaar ruim 
ingelopen (“ze scoorde bij de start van het 
schooljaar een onvoldoende, maar heeft nu 
aan het einde van het jaar een 8”). Een 
leerling blijft er wat moeite mee hebben,  

Bestuursleden en 
overige functies 
De Nederlandse Regenboogschool 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. Dit 
betekent dat er altijd wat verloop is, omdat 
kinderen de school doorlopen of omdat 
mensen verhuizen etcetera.  

De samenstelling van het bestuur is vanaf 
30 juni 2020 als volgt:  

Voorzitter:  Janne de Haan 

Vice voorzitter:  Conchita Rouppe 

voorzitter.deregenboogschool@gmail.com 

Penningmeester:  Frank t’ Sas 

financien.regenboogschool@gmail.com 

 

Secretaris  Eefje van der Heul 

  Jenny Söderström 

admin.regenboogschool@gmail.com 

 

Algemene bestuursleden 

  Jan de Boer 

  Katrien Gunst 

  Cora van Rooijen 

bestuur.regenboogschool@gmail.com 

 

Vertrouwenspersoon 

  Jan van der Meulen  

jan.vandermeulen@lshtm.ac.uk 

Externe trustees  

  Renee van Velzen (vz) 

  Wilco Alberda  
  Brenda mcCafferty  
  Nicole Heijens-Berry 

 Caroline Vanovermeire  

 Edwin Welman 

   

Bibliotheek 
  Erik de Haan   

  Karin Ollievere-Hop 

 

Health and Safety Manager 
  Graham Tanner 
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Respondenten zijn tevreden (zeer) tevreden 
(100%) over de school. De soepele en 
snelle overstap naar online lesgeven wordt 
door velen expliciet genoemd. De school 
wordt met gemiddeld 93/100 zeer sterk 
aanbevolen.  

Qua communicatie doen we het behoorlijk 
goed, waarbij er nog zeker ruimte is voor 
verbetering. Dit hopen we volgend jaar nog 
beter te gaan doen. 

 

Parnassys is over het algemeen bekend, 
maar wordt maar beperkt geraadpleegd 
(45%). Er is behoefte om kinderen die 
makkelijk meekomen meer te stimuleren, 
en meer zicht te krijgen op hoe kinderen 
het doen t.o.v. kinderen in Nederland.  

Ter info: Anne geeft jaarlijks een presentatie 
over de Cito en hoe resultaten te 
vergelijken zijn met prestaties van kinderen 
in Nederland. Schuif volgend jaar aan!  

 
 
 

maar deze leerling is volgens de ouder 
sowieso beter in beta vakken dan in taal.  

Wat de leerlingen een erg leuke ervaring 
vonden, was dat de spreekbeurten en 
boekbesprekingen in Nederland exact 
gaan als op De Regenboogschool. Dit is 
iets wat op de Engelse scholen nauwelijks 
of niet gebeurt en ze vonden het fijn om te 
ervaren dat ze dit bij ons al geleerd hadden 
en ook dat de aanpak en uitvoering gelijk 
aan elkaar zijn. 
 
Over het geheel kijken de drie gezinnen 
met veel plezier terug op de tijd bij ons op 
school. “Onze kinderen hebben het nooit 
als school ervaren, maar meer als een leuke 
club”. Ook denken ze dat de 
Regenboogschool ervoor gezorgd heeft 
dat de aansluiting op het Nederlandse 
onderwijs vrijwel probleemloos is 
verlopen.  
 
We zullen deze zogenaamde ‘alumni-
gesprekken’ jaarlijks gaan uitvoeren, zodat 
we ons onderwijs kunnen blijven 
verbeteren en zorg kunnen blijven dragen 
voor een zo probleemloos mogelijke 
aansluiting op het onderwijs in Nederland 
en Vlaanderen.  

 
Schoolplan 
Recentelijk hebben alle ouders en 
verzorgers de samenvatting ontvangen van 
het vierjarenplan. Het is een document 
waarin het bestuur met de directeur 
vastleggen welke richting De 
Regenboogschool denkt op te gaan de 
komende paar jaren. Dit jaar is gebruik 
gemaakt van een format van Stichting 
NOB.  
 
Om te bepalen waar we willen staan en hoe 
we daar denken te komen hebben we een 
zelfevaluatie en SWOT gemaakt, evenals 
feedback van de inspectiedienst, 
ouders/verzorgers en leerlingen ter harte 
genomen. 
 
De koers die we varen, is in de loop der 
jaren niet wezenlijk veranderd. Wel is de 
context waarin de school opereert 
fundamenteel gewijzigd. De enorme groei 
van de school is een enorme pluim op ons 
functioneren; niettemin kan het omslaan 
naar een zwakte, waar we voor gaan waken. 
Hoewel we pas aan de vooravond staan van 
de consequenties, heeft Brexit naar 
verwachting een grote impact op onze 
school: beschikbaarheid van leerkrachten, 
maar ook kunnen gezinnen besluiten weg 
te gaan uit Londen. 
 

E-mails van de 
leerkrachten 

E-mails vanuit 
het bestuur 

Nieuwsbrieven 

Website 

Koffieochtenden 

Tevreden 

Zeer tevreden 

Ontevreden 

Neutraal 

Zeer ontevreden 

Waar we dit schooljaar in zijn geslaagd, is 
het vasthouden van heel veel positieve 
punten. Dat blijkt ook uit de enquêtes die 
we dit jaar hebben gehouden. Anne heeft 
met haar team de NTC-leerlijn verder 
geïmplementeerd. Deze is speciaal 
opgezet door het NOB voor Nederlandse 
scholen in het buitenland, die 3 uur per 
week lessen aanbieden. Dit zal de 
komende jaren verder worden uitgerold. 
 
Ook is er met het oog op het vergroten van 
de veiligheid van en naar het schoolterrein, 
veel werk achter de schermen verricht. 
Covid-19 heeft wat roet in het eten 
gegooid om dit al te kunnen uitrollen, maar 
we hopen bij terugkeer op locatie in 
samenwerking met de Braziliaanse School, 
te kunnen gaan werken met een 
pasjessysteem, zoals Salusbury Primary 
School ook al enige tijd doet. Meer hierover 
volgt t.z.t. 
 
Verder zijn we heel blij met de Vlaamse 
versterking voor zowel het bestuur van 
2020/21, als voor onze groep externe 
trustees. In de loop van de jaren hebben we 
steeds meer Vlaamse gezinnen aan onze 
school verbonden, waarmee het belangrijk 
is geworden dat zij ook vertegenwoordigd 
zijn aan de bestuurlijke kant van de school. 
 
Voordat het nieuwe schooljaar begint, zijn 
we nog druk bezig met het overzetten van 
onze IT structuur en het leggen van de 
laatste hand aan een bijgewerkte website 
(dank Carin Campanario!).  Mocht je meer 
willen weten en lijkt het je leuk om ook wat 
voor de school te doen, laat van je horen: 
voorzitter.deregenboogschool@gmail.com 
 
Uitkomst  
Ouder-enquête 
Jaarlijks voert het bestuur onderzoek uit: 
het ene jaar onder de ouders/verzorgers en 
het andere jaar onder de leerlingen. In 
2020 is dit onderzoek onder 
ouders/verzorgers gehouden. Bijzondere 
aandachtspunten t.o.v. 2018 waren 
– Covid-19 en terugkeer naar lesgeven 

op locatie 
– Evaluatie van introductie klasse-

coördinatoren 2019/20 
– Interesse peilen onder 

ouders/verzorgers om het bestuur te 
ondersteunen  

 
Er waren rond de 40 respondenten. De 
resultaten zijn heel positief en geven inzicht 
waar we nog kunnen verbeteren. 
 

Zeer 
tevreden Tevreden Neutral Ontevreden 
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 De inzet van klasse-coördinatoren is positief 
ontvangen. Hiermee gaan we volgend jaar 
verder. Culturele activiteiten worden zeer 
gewaardeerd: 92% is (zeer) tevreden. 
Enkelen zouden meer cultuur willen zien, of 
minder van hetzelfde. Enkele ouders 
hebben zich aangemeld t.b.v. versterking in 
het bestuur, deels voor 2020/21, deels voor 
2021/22. We kijken er naar uit jullie te 
verwelkomen in het bestuur!  

Veel ouders/verzorgers hebben vragen 
gesteld of suggesties gedaan. Een groot 
deel van deze vragen met hun antwoorden 
zullen we op de FAQ-pagina van onze 
website zetten. Ook hebben we inmiddels 
met meerdere ouders gesproken om hun 
suggesties verder te bespreken.  
 
We danken ieder, die de enquête heeft 
ingevuld, enorm voor de moeite en de 
feedback.  
 

Voorkom de leesdip 
deze zomer! 
Het is een bekend fenomeen in 
onderwijsland: leerlingen die door de lange 
zomervakantie achteruitgaan in kennis en 
vaardigheden omdat ze deze niet actief 
onderhouden.  
 
 

 Lesrooster 2020/2021 

 
05 september 

12 september 

19 september 

26 september 

03 oktober 

10 oktober 

17 oktober - Kinderboekenweek 

24 oktober - half term (VRIJ) 

31 oktober  

07 november 

14 november 

21 november 

28 november 

05 december – Sinterklaasviering TBC 

12 december - VRIJ* TBC 

19 december 

26 december - Kerstvakantie (VRIJ) 

 

 

02 januari - Kerstvakantie (VRIJ) 

09 januari 

16 januari 

23 januari 

30 januari 

06 februari 

13 februari 

20 februari – half term (VRIJ) 

27 februari  

06 maart 

13 maart 

20 maart 

27 maart 

03 april – Paasvakantie (VRIJ) 

10 april Paasvakantie (VRIJ) 

 

 

 

 

 

 

17 april 

24 april - Koningsspelen 

01 mei - 4/5 mei herdenking 

08 mei 

15 mei 

22 mei 

29 mei - half term (VRIJ) 

05 juni 

12 juni 

19 juni  

26 juni - VRIJ* 

03 juli 

10 juli  

17 juli - laatste schooldag 

 
 
* winter/summer fair Salusbury Primary 
School (TBC) 
 
 

Daarom aan alle ouders/verzorgers het 
advies: praat ook deze zomervakantie 
dagelijks Nederlands met je kinderen, lees 
ze voor, laat ze zelf iedere dag minstens 20 
minuten lezen, luister naar Nederlandse 
luisterboeken, bekijk Nederlandse filmpjes, 
laat ze brieven schrijven naar familie en 
vrienden in Nederland, kortom: blijf actief! 
Alleen op deze manier houden ze het 
niveau op peil. 
 
Tips: download de luisterbieb app of kijk op 
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantie
bieb.html waar vanaf 1 juli weer vele 
boeken op staan om te lezen of te luisteren. 
Via Bol.com kun je 30 dagen gratis e-books 
lezen, waarna je een abonnement kunt 
nemen op Kobo Plus voor e-books.  
 
 
 

 
 

 
 

Zomer in Nederland en 
België 
Veel kinderen van De Regenboogschool 
gaan in de zomervakantie naar Nederland 
en België voor bezoek aan familie en 
vrienden wat natuurlijk erg goed is voor de  
ontwikkeling van de Nederlandse taal. 
Deelname aan zomerkampen tijdens zo’n 
verblijf in Nederland of België is een andere 
leuke mogelijkheid voor stimulering van de 
taalkennis. Er worden zelfs kampen 
georganiseerd speciaal voor Nederlands 
spekende kinderen uit het buitenland. Als 
gevolg van COVID-19 kan het zijn dat 
kampen in aangepaste vorm plaatsvinden 
dit jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast een 
prettige 

zomervakantie 
en tot zaterdag 
5 september! 


