
Heiloo, 23 juni 2020 

Beste ouders / verzorgers van De Zuidwester, 

Mijn eerste half jaar als directeur bij De Zuidwester 

Wat is het werken op De Zuidwester een mooie ervaring. Een gedreven team zet zich in om de 

kinderen een onvergetelijke basisschooltijd te geven. 

Tijdens de observatieronde in de klas is te zien, dat de kinderen zowel pedagogisch als didactisch 

goed onderwijs krijgen. De resultaten en de uitstoom naar het voorgezet onderwijs onderschrijven 

dat. 

Er zit veel expertise in het team, wat ten goede komt aan de kinderen. 

Zo hebben we een sportdocent en een HVO docent, een reken coördinator, een taal coördinator, 

een cultuur coördinator, een ICT coördinator en een sterk managementteam. Iedereen neemt haar 

taak serieus, wat ten gunste komt aan de kinderen. 

Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen maanden en kijk ik uit naar de komende periode, want 

zeker tot de Kerstvakantie zal ik aanblijven als de directeur van De Zuidwester. 

Speerpunten voor komend schooljaar 2020 - 2021 

Komend schooljaar hebben we 3 ontwikkelteams, waaronder onze speerpunten zijn ondergebracht. 

Ieder teamlid zit in één ontwikkelteam. Tijdens studiedagen en teamvergaderingen zal de 

schoolontwikkeling met elkaar besproken en uitgewerkt worden. 

De ontwikkelteams 

• I.C.T. en pedagogisch didactisch handelen  

Beweging/Bewegend leren/doorgaande leerlijnen/ zelfstandig werken/ leerrijke omgeving/ 

inzet ICT op school. 

• Handelingsgericht werken (HGW) en Opbrengstgericht werken (OGW) 

o Bij HGW stem je als leerkracht het onderwijs doelgericht af op de 

onderwijsbehoeften van de leerling en bepaal je hoe om te gaan met verschillen 

tussen leerlingen. HGW maakt het onderwijs ‘passend’ voor elke leerling. HGW 

betrekt daarbij alle partijen: school, leerling en ouders 

o Bij OGW werk je als leerkracht op basis van de verzamelde leeropbrengsten 

planmatig en resultaatgericht aan het verhogen van de opbrengsten. OGW legt het 

accent meer op de leeropbrengsten op groeps- en schoolniveau en het 

onderwijskundig handelen van de leerkracht op basis van deze opbrengsten 

(datafeedback).  

• Borging 

Schoolontwikkeling die al is ingezet op Cultuur, Engels en onze pedagogische aanpak op 

P.B.S. wordt geborgd, zodat opgedane kennis en kunde verankerd raakt. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Mireille van Duuren 
 

 

 



Studiedagen en vakantiedagen 2020 - 2021 

Voor de volledigheid hierbij het gehele rooster met vakantie- en studiedagen.  

 

Studiedag 1. 23 september 2020 

Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020 

Studiedag 2. 9 november 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021 

Studiedag 3. 12 maart 2021 

Goede vrijdag / Pasen 2 t/m 5 april 2021 

Studiedag 4. 6 april 2021 

Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021 

Hemelvaart 13 t/m 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021 

Studiedag 5. 3 juni 2021 

Studiedag 6. 22 juni 2021 

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 

 

Sport en spel in groep 4 met een parachute 

Wat heerlijk dat we zoveel ruimte hebben in en om de school. 

De kinderen van groep 4 hebben bewogen met een grote parachute. 

Zo deden ze de parachute op hetzelfde moment omhoog, zodat kinderen eronder door konden 

rennen. Ook hebben de kinderen spelenderwijs geleerd om de parachute juist golvend te bewegen, 

wat weer om een andere vorm van samenwerking en coördinatie vroeg.  

Het is echt teamwerk om met de parachute te spelen. Neem nou de paddenstoel. De kinderen 

zwaaien de parachute dan enkele malen omhoog en omlaag, om op het hoogste punt met z'n allen 

naar het midden te lopen. De groep vormt zo de stam en de zwevende parachute de hoed van de 

paddenstoel.  

  

 



Het bewegingsonderwijs-gezonde school De Zuidwester 2019 – 2020 

Op onze Zuidwester wordt veel aan bewegingsonderwijs gedaan. Het is dan ook één van onze pijlers. 

Ook hebben we het predicaat Gezonde School verdiend omdat we laten zien dat we zowel tijdens als 

na schooltijd veel waarde hechten aan veel beweging en een gezonde voeding en levensstijl. 

➢ Zo hebben wij Sandra, onze vakdocent voor gymnastiek die alle groepen 1x in de week 

lesgeeft en het jaarprogramma maakt voor de collega's die de 2e gymles in de week zelf 

moeten verzorgen. 

➢ In de ochtend eten we alleen fruit en/of groente als tussendoortje en op sportdagen wordt 

er vnl. water en appels uitgedeeld. Omdat we elk jaar meedoen aan het programma van “Ik 

eet het beter” en de “Gezonde Pauzehap”, worden de kinderen steeds weer opnieuw 

bewust gemaakt van het belang van een gezonde levensstijl. 

 

Maar wat wordt er zoal elk jaar gedaan aan extra bewegen buiten de gymlessen die 2X per week 

verplicht zijn om?  

 

➢ Elke klas heeft een goed gevulde spellenmand waarvan elke pauze veelvuldig gebruik wordt 

gemaakt. 

➢ Elk jaar doen we mee aan een heel aantal toernooien die door de verenigingen of door onze 

vakdocent worden georganiseerd. In november zijn dat het scholenbasketbaltoernooi en het 

schaaktoernooi, in maart het roulatievolleybaltoernooi en in april het 

schoolvoetbaltoernooi.  

Wie in onze prijzenkast kijkt begrijpt wel dat De Zuidwester altijd heel goed presteert op 

deze toernooien! 

➢ In april doen we natuurlijk mee met de Koningsspelen die we op onze eigen sportieve 

manier in mogen vullen en dan hebben we in juni nog een sportdag met o.a. een peanutbal 

toernooi. 

➢ We maken ook gebruik van de aanbiedingen van onze buurtcoach. Zo kan elke klas 3 clinics 

aanvragen bij de verenigingen die samenwerken met de S@S (Sport at School) organisatie 

van de buurtcoach. Hierdoor komen de kinderen in aanraking met verschillende sporten 

zoals judo, breakdance, schermen, basketbal, hockey, atletiek, badminton, voetbal, tennis, 

honkbal.... Alle sporten worden op de locatie van de club aangeboden zodat de kinderen een 

idee krijgen wat een bepaalde sport inhoudt en waar ze die zou kunnen beoefenen. 

➢ Ook organiseert S@S een sportdag voor onze onderbouw waar we gretig gebruik van 

maken. Ook de Maalwaterrun wordt door hen georganiseerd. Dit is een prestatieloop door 

het mooie natuurgebied rond Heiloo. 

➢ Elk jaar worden we uitgenodigd door schaatsbaan De Meent. Alle kinderen mogen dan 

geheel gratis, met inbegrip van schaatsen, een paar uur lang schaatsen en ijsspelletjes doen. 

➢ Om het jaar organiseren we een eigen sponsorloop waarbij we geld inzamelen voor een 

goed doel én voor onze school.  

➢ Elk jaar loopt onze groep 7 mee met het sportieve en best wel zware landelijke project 

“Wandelen voor Water”. Geld ophalen en wandelen met een rugtas vol met flessen water 

voor waterputten in Afrika! 

In de Corona periode konden de thuis-beweeg-opdrachten natuurlijk niet ontbreken. Ook toen we 

nog geen gebruik mochten maken van de gymzaal ging het bewegen gewoon door. 

Fotopuzzeltochten en plein- en veldspelen waren natuurlijk ook een manier om lekker te bewegen. 

Tenslotte is het belangrijk, als het gaat om bewegen, nog even te vermelden dat we begonnen zijn 

met “Het bewegend Leren”. De cognitieve vakken zoals rekenen, taal en spelling worden daarbij 



regelmatig in combinatie met bewegingsvormen op het plein of in de school aangeboden. Dit is niet 

alleen leuk maar de stof blijkt dan ook veel beter te beklijven. 

 

 

Komende week krijgt u nog een laatste korte oudernieuwsbrief, voordat de zomervakantie begint 

op vrijdag om 11.30 uur. 

 

Met vriendelijke groet van  

Het team van De Zuidwester 

 


