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         Rotterdam, 4 juni 2019 
 
 
Betreft: NPRZ /CZ 
vervolg 3 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
In de vorige nieuwsbrieven is aan u uitgelegd wat het nieuwe onderwijsbeleid              
‘Gelijke Kansen’  van de gemeente Rotterdam voor ons betekent en met welk plan 
wij uw wensen en de eisen van de gemeente willen vorm geven. Dat wordt anders 
dan we gewend waren. Donderdag 13 juni om 8.30 uur is er een inloopspreekuur op 
over het NPRZ en ons plan. 
 
Zoals al vermeld starten we na de zomervakantie met 5 gelijke schooldagen en een 
continurooster. De schoollessen stoppen om 14.00 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 
zullen er in ieder geval op 3 middagen tot 15.30 uur extra activiteiten/ lessen zijn  in 
het kader van de leertijduitbreiding. De kleuters krijgen minder extra uren. De extra 
lesuren worden door andere organisaties/ vakdocenten verzorgd. Dit kan binnen de 
school en op andere locaties zijn. Het wordt erg leuk, uitdagend en leerzaam! 
 
Hoe zien de dagen er dan uit? 
 
3 lange schooldagen:      2 korte schooldagen: 
 
8:20 Inloopleertijd  8:20 Inloopleertijd  
8:30 Lestijd rekenen/ taal/ 

lezen enz. 
2 pauzes en eten/ 
drinken 

8:30 Lestijd rekenen/ taal/ 
lezen enz. 
2 pauzes en eten/ 
drinken 

14:00 Extra lestijd/   
Activiteiten 

14:00 Einde schooldag  

15:30 Einde schooldag    
 
Soms zullen er varianten zijn in dagen, activiteiten, tijd en plaats. U ontvangt t.z.t. 
daarvoor een rooster en een programma. 
Wij denken dat we met deze programmering geweldige kansen bieden aan onze 
leerlingen. Een accent op rekenen/ taal/ lezen in de ochtenden. Andere vakken later 
op de dag met daarbij extra leertijduitbreiding met talentontwikkeling, sport, kunst, 
cultuur, creativiteit en nog veel meer. 
Ook voor leraren biedt dit mogelijkheden. Zij werken gewoon hun 8- urige werkdag 
en de middagen worden ingericht met kennis vergroten, professionalisering, 
planning, administratie, (gezamenlijke) lesvoorbereidingen en allerlei 
(werk)vergaderingen ter bevordering van de vakkennis en kwaliteit. 
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Uiteraard hebben we bij dit alles hulp nodig. Met elkaar zullen we begeleiding en 
toezicht moeten organiseren. Het creëren van allerlei extra’s voor onze kinderen is 
een opdracht voor ons allemaal!  
 
Wilt u zich aanmelden voor hulp op welke wijze dan ook, dan kan dat bij de 
leerkrachten en Gulay (medewerker ouderbetrokkenheid). 
Zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u daarover informeren.  
Wordt weer vervolgd……. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Nieuwe Haven, 
Marja van Driel. 


