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Eind jaren vijftig in de vorige eeuw, werden vele gezinnen naar Rozenburg getrokken in verband
met de uitbreiding van de industrie.
Ook katholieke gezinnen vestigden zich in Rozenburg. Omdat er in Rozenburg geen katholiek
onderwijs was, moesten de kinderen in Maassluis naar school. Daar kwam in 1961 een einde aan,
toen o.l.v. de Zusters Ursulinen “De Rozenhorst” werd gesticht.
De eerste jaren werd de pas opgerichte school in allerlei noodlocaties ondergebracht. In 1967
kregen de leerlingen van “De Rozenhorst” een permanent gebouw, de huidige locatie aan de Jan
Tooropstraat 1.
De school maakte een stormachtige groei door, hetgeen resulteerde in de opening van het
nieuwe complex aan de Jan Tooropstraat 3/5. Er waren inmiddels drie kleuterscholen verbonden
aan “De Rozenhorst”, nl. De Rozenhof aan de Jan Tooropstraat, de Kleuterhof aan de Elzenlaan en
de Wigwam aan de Mevr. Aschoff Stiermanlaan.
Door de vergrijzing van de bevolking van Rozenburg en het grote aantal scholen voor kleuter- en
lageronderwijs kregen alle scholen, ongeacht de kwaliteit, te maken met een terugval in het
aantal leerlingen. De twee “buiten”kleuterscholen fuseerden met de school in het centrum. Het
oude gebouw aan de Jan Tooropstraat werd door het schoolbestuur tijdelijk ter beschikking
gesteld aan de gemeente Rozenburg.
Begin jaren negentig verminderde het aantal scholen in Rozenburg door o.a. wettelijk
gestimuleerde fusies. Ouders gingen meer dan voorheen letten op kwaliteit in het onderwijs. De
Rozenhorst maakte voor de tweede keer in haar geschiedenis een sterke groei door. In 1997 werd
het schoolgebouw aan de Jan Tooropstraat 1 opnieuw in gebruik genomen.
Tien jaar geleden hebben we ons bestaan groots gevierd, dit jaar willen we uiteraard ook bij ons
jubileum stilstaan. Hoe we dat gaan doen….daar zijn we nog over aan het brainstormen.
Wordt vervolgd

We gaan op schoolreis met groep 1 t/m 7!
Drievliet here we come!
We zijn zeer verheugd om jullie te vertellen dat we na veel
gepuzzel het schoolreisje van vrijdag 18 juni toch door
kunnen laten gaan. Dit vraagt iets van ons als school en van
u als ouders.
Uiteraard regelen we alles binnen alle geldende
maatregelen. De veiligheid van de leerlingen en begeleiders
zijn uitgangspunt. De klassen onderling worden niet
gemengd in de bussen, de kinderen zitten op vaste en
gescheiden (door middenpad) zitplaatsen. Ook in het park
mengen de klassen onderling niet. De 1,5 meter maatregel
blijft onder de begeleiders nog steeds gelden. In Drievliet
zijn alle attracties buiten. We wassen de handen extra vaak
en zorgen voor desinfecterende handgel.
Hulpouders
We zijn op zoek naar hulpouders. We vragen dit jaar echter
wel van de hulpouders dat zij de avond van te voren een
zelftest doen. Meegaan als hulpouder kan dus uitsluitend
bij het aantonen van een negatieve zelftest. In de bus
moeten alle volwassenen een mondkapje dragen.
Hulpouders krijgen van te voren een uitgebreide brief met
verdere instructies.
De, door veel ouders, reeds betaalde ouderbijdrage is opgebouwd uit diverse bedragen. Het
schoolreisje beslaat ongeveer de helft van deze kosten. Echter, de ouderbijdrage is nog niet door
iedereen voldaan. Wij vragen u met klem om de bijdrage voor dit schooljaar alsnog te betalen.
Ouders die de ouderbijdrage voor dit schooljaar niet betaald hebben kunnen in ieder geval niet
mee als hulpouder.
Mocht u hierbij financiële hulp kunnen gebruiken? Neem dan contact op met de directeur
ron.vanleeuwen@rvko.nl . Middels het Jeugdeducatiefonds kan hij ondersteuning aanvragen.
Wilt u mee als hulpouder? Reageer dan voor dinsdag 8 juni op het klasbord of social schools
schoolreis-bericht van de leerkracht. Bij een teveel aan hulpouders loten we wie er mee kan. U
hoort uiterlijk donderdag 10 juni of u mee kunt als begeleider.
Vertrek
LET OP! Alle kinderen worden om 08.30 uur in de klas verwacht (ook groep 1-2C; juf Suzanne en
1-2D; juf Annebel). Om drukte bij het vertrek te voorkomen, vragen we van jullie de kinderen
(helaas) niet uit te zwaaien.
Thuiskomen
De groepen 1 en 2 zullen rond 15.30 uur weer terug op school zijn. De bussen van de groepen 1A
(juf Sigrid en juf Rebecca) en 1-2B (juf Lenny en juf Charlotte) komen aan, aan de kant van de
gymzaal.
De bussen van de groepen 1-2C (Juf Suzanne) en 1-2D (juf Annebel) komen aan, aan de kant van
de snackbar.

De overige groepen zullen rond 16.15 uur weer terug zijn op school. De groepen 3, schakelklas en
groep 5A komen aan, aan de kant van de gymzaal. De overige groepen komen aan de kant van de
snackbar aan.
Mocht het zo zijn dat uw kinderen tegelijk op twee verschillende locaties aankomen, dan blijft uw
zoon/dochter even bij de leerkracht wachten.
Wij vragen u om bij het ophalen van de kinderen onderling zoveel mogelijk afstand te behouden
en direct naar huis te gaan.
Groepen 8
De groepen 8 zijn onlangs op kamp geweest naar Loon op Zand. In die week zijn zij al op
schoolreis geweest naar de Efteling.
We hopen op een mooie, zonnige en gezellige dag.
Groeten, de schoolreiscommissie

Uitslag centrale eindtoets
Op 20 en 21 april hebben alle leerlingen van de groepen 8 de eindtoets CITO gemaakt. Deze
eindtoets laat zien hoe de leerlingen zich de afgelopen jaren op school ontwikkeld hebben. Het is
het laatste meetmoment voordat de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) vertrekken.
Een eindtoets afnemen brengt bepaalde verwachtingen met zich mee. Wij als school hebben deze
verwachtingen met elkaar besproken en daar per vakgebied (Rekenen-wiskunde, taalverzorging
en lezen) een streefdoel aan gehangen. Onze groep 8 leerlingen hebben de toets gemiddeld met
een goed resultaat afgesloten. Wij zijn enorm trots op het feit dat we ondanks een jaar met
Corona dit resultaat hebben behaald. Een compliment voor alle leerkrachten, kinderen en ook de
ouders die met het thuisonderwijs hun steentje hebben bijgedragen.
Scores:
- 1F landelijk 95%/ Rozenhorst 95,2 %/ norm 85%
- 1S/2F landelijk 55,1%/ Rozenhorst 57,4%/ norm 41,5%
- Gemiddelde 532,4
De individuele uitslagen zijn inmiddels met de kinderen mee naar huis gegeven. Als blijkt dat een
leerling de toets beter heeft gemaakt dan het al verkregen VO-advies dan kan er een
heroverweging van het advies gemaakt worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling,
ouders en leerkracht. De leerlingen die eenzelfde of lager advies hebben bij de eindtoets
behouden hetzelfde advies als gegeven is voor de afname.
Leerlingen zijn voor ons meer dan taal en rekenen. Als school nemen wij bij de advisering
uiteraard alle kenmerken mee; werkhouding en andere talenten zijn net zo belangrijk.

Tussenopbrengsten
Naast de eindtoetsen die afgenomen zijn in de groepen 8 maken de overige leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 ook nog tussentoetsen. Deze CITO toetsen nemen we tweemaal per jaar af. De
resultaten hiervan heeft u op de rapporten kunnen lezen. Met elke leerkracht hebben wij na
afloop van deze toetsen een gesprek over de resultaten. We kijken dan met name naar de hele
groep; hoe hebben zij het gedaan? Wat ging goed? Waar moeten we nog in verbeteren? Hier
wisselen we ook tips naar elkaar uit; wat werkt in deze groep goed en kan een andere groep ook
gebruiken?
Bij het nabespreken van deze toetsen lopen we uiteraard ook tegen resultaten aan die niet op het
niveau zijn waar een klas zou moeten zitten. Uiteraard wegen de afgelopen lockdowns van vorig
jaar en dit schooljaar hier in mee. Kijkend naar de toekomst en hoe we deze resultaten weer op
peil willen krijgen, hebben we de volgende afspraken in het team gemaakt:
De focus van de komende periode ligt op de basisvakken: rekenen-wiskunde en taal/lezen. We
richten ons hierbij op de cruciale leerdoelen.
We zetten meer in op het stukje van en met elkaar leren; het geven van feedback op gemaakt
werk.
Daarnaast zijn we hard aan de slag om met behulp van onze onderwijsassistenten in kleinere
groepjes een extra steuntje in de rug te geven voor bepaalde vakken.
U heeft onlangs ook een brief vanuit het bestuur ontvangen over het Nationaal Plan Onderwijs.
Hiervoor zijn we achter de schermen druk bezig om alle benodigde gegevens in kaart te brengen,
om zo in het nieuwe schooljaar gelijk aan de slag te kunnen met de uitvoer hiervan.
Zoals we al eerder schreven; leerlingen zijn voor ons meer dan taal en rekenen. Wij zijn elke dag
een school vol vrolijke, hardwerkende leerlingen. Er heerst een goede en rustige sfeer, we zien
een school vol kanjers!

Social Schools
Na de meivakantie zijn een aantal klassen het communicatieplatform Social Schools aan het
uitproberen. Dit doen we omdat wij als school een goede communicatie en samenwerking met
ouders belangrijk vinden, waarbij een efficiënt communicatiemiddel van belang is. Social Schools
zou ons meer mogelijkheden bieden dan Klasbord, waaronder een overzichtelijke kalender en een
planner voor het inplannen van oudergesprekken. Wat ons voornamelijk aanspreekt aan de app
Social Schools, is dat we hiermee digitale portfolio's van de kinderen vorm kunnen geven. Om
goed te kunnen beoordelen of de app Social Schools waardevol is voor onze school, gaan een
aantal klassen binnen de school een proefperiode draaien. Indien u kinderen heeft in één van de
klassen van de pilotgroep, dan heeft u inmiddels een brief hierover ontvangen.
Als de proefperiode bevalt, zullen we over een tijdje met de gehele school overstappen van
Klasbord naar Social Schools.

De Oudervereniging
Als oudervereniging van RKBS De Rozenhorst
vertegenwoordigen wij de ouders en ondersteunen
we de school bij organisatie en uitvoer van allerhande
activiteiten. Daarnaast ondernemen we zelf leuke
initiatieven die wij relevant achten.
Wij bieden je een afwisselende functie, een leuk enthousiast en gemotiveerde groep
ouderraadsleden, een serieuze relatie met schoolleiding, medezeggenschapsraad en
bovenal heel veel enthousiaste en vrolijke reacties van ”onze” Rozenhorst kinderen.
Wil je meer weten over wat de rollen precies inhouden, over de Oudervereniging in het
algemeen dan kan je contact opnemen met Marloes Birsak (voorzitter Oudervereniging)
via voorzitterovrozenhorst@live.nl
VACATURE: Wil jij de Oudervereniging versterken?
Wil je graag wat dichter bij de basisschool van je kind(eren) ’staan’?
Zie je graag blije kinderen?
Ben jij goed in administratie?
Heb je eens in de zoveel weken tijd om een avond te vergaderen
Wil je bij een van de activiteiten helpen?
Dan is de Oudervereniging van basisschool RKBS De Rozenhorst op zoek naar jou!
De Oudervereniging is op zoek naar een nieuw lid m/v met wapperende handjes en die
het eventueel ook leuk vindt om de functie van het secretariaat op zich te nemen.
Ieder jaar organiseren we voor alle kinderen leuke activiteiten zoals: disco, Pasen,
schoolreis, eindejaaractiviteit, playbackshow, voorleesontbijt, Sinterklaas, kerstviering en
ondersteuning schoolfotograaf. Dat klinkt als een hele waslijst, maar we verdelen de
taken!
De Oudervereniging telt momenteel 8 leden We vergaderen ongeveer 6x per jaar
’s avonds op school. Daarnaast zijn we in duo’s de organisator van een van de
activiteiten.
Ben jij zo’n betrokken ouder die deze taak op zich wil nemen, laat het ons weten!
Mail dit dan, voor 15 juni, naar voorzitterovrozenhorst@live.nl.
Wij kijken uit naar je reactie!
Vriendelijke groet,
De Oudervereniging RKBS De Rozenhorst

Vakantierooster en vrije dagen 2021 – 2022
Hieronder vindt u het vakantierooster voor aankomend schooljaar.
Dit rooster volgt de vakantieregeling van de Rotterdamse scholen.
De extra roostervrije dagen zijn minder dan u gewend bent.
Dat heeft te maken met de overgang naar het 5- gelijke dagenmodel.
Alle kinderen moeten over 8 jaar minimaal 7520 uur onderwijs ingeroosterd krijgen.
Doordat we een overgangsperiode hebben van een oud naar een nieuw rooster, draaien we de
komende 4 schooljaren 970 uur per schooljaar.
Na deze periode kunnen we weer meer studiedagen inplannen.
Uiteraard blijven we ons als team professionaliseren.
Dat vindt nu plaats na schooltijd.
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Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u of kent u ouders waarvan het kind in schooljaar 2021/2022, 4 jaar wordt, neem dan
z.s.m. contact op met de directeur voor een rondleiding of een inschrijfformulier.
Wij werken niet met een wachtlijst en omdat er nog maar enkele plekjes
beschikbaar zijn we willen uiteraard niemand teleurstellen.
Om er zeker van te zijn dat een (veel) jonger broertje of zusje van uw
schoolgaande kind ook bij ons ingeschreven staat, kunt u daarvoor ook een
inschrijfformulier ophalen bij de directeur
Ron van Leeuwen of bij de administratie Trudy van Eck.

Contact met school.
Via het contactformulier, op www.rozenhorst.nl - contact – groep selecteren, kunt u de leerkracht
van uw kind benaderen voor vragen of mededelingen die niet dringend zijn.
Hierbij kunt u denken aan het maken van een afspraak of het doorgeven van een dokterstandartsbezoek later die week.
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden die dag later is of niet op school aanwezig kan
zijn, meld dit dan telefonisch tussen 7:45 uur en 8:30 uur, via ons telefoonnummer 0181-212565.
Het is niet de bedoeling om uw kind via het contactformulier ziek te melden,
aangezien dit niet altijd voor aanvang van de lestijd bekeken wordt.

Verandering in uw basisadministratie
Gaat u verhuizen?
Heeft u een nieuw telefoonnummer?
Gebruikt u een ander e-mailadres?
Geef dit dan a.u.b. door via de mail aan trudy.vaneck@rvko.nl
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens en dat van uw kind up to date zijn.

