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Beste ouders, 

Er komt een lekkere lange vakantie aan. De kinderen zijn er aan toe, maar de leerkrachten zeker ook. We 

hopen dat iedereen tussen al die feestdagen door nog een beetje tijd vindt om uit te rusten. Geniet met 

elkaar van de feestdagen, kijk heel erg uit met vuurwerk en dan zie ik u allen en de kids weer terug in het 

jaar 2020! 

 

Met feestelijke groet, 

Maurice 



     

  

Advenstsvieringen 

Op donderdag 19 december hebben we voor het kerstdiner de adventsperiode 

afgesloten. We zijn vlak na het Sinterklaasfeest gestart met het ‘aftellen’ naar 

Kerstmis. In 4 bijeenkomsten hebben we steeds een kaarsje meer aangestoken en 

besproken voor wie we de kaarsjes aanstaken. We hebben geluisterd naar het 

verhaal van het ‘lelijke schaapje’ dat uiteindelijk wel zijn vacht gebruikt zag worden 

voor het dekentje voor de pasgeboren Jezus! We zongen samen het lied ‘Elke dag 

kerst’, erg sfeervol. Bij deze vieringen bleek maar weer eens hoe fijn het is om op 

onze school te leren en te werken.  

 

Verslag leerlingenraad 4-11-2019 

Leerlingenraad 2019-2020 

Groep 5-6: Teun, Maya 
Groep 5: Sanne, Jip 
Groep 6: Christiaan, Tariq 
Groep 7: Wais, Mehra 
Groep 8: Ahmed, Mette 
 
Nieuw speeltoestel  
De Gamer is officieel geopend en er wordt veel op gespeeld. We hebben er mee in 
de krant gestaan. Groep 8 kijkt regelmatig op de website die bij de Gamer hoort. 
Daarop kan je zien op welke plaats je staat bij een spel. Onze school wordt dan 
vergeleken met alle scholen in Nederland die ook een Gamer hebben. We hebben al 
een paar keer als allerhoogste gescoord op het spel ‘Snake’.  
Op die site kunnen we ook zien hoeveel zonne-energie de vloer heeft opgeleverd. 
  
Schoolreisje  
In veel groepen is gevraagd wat een leuke bestemming zou zijn voor het 
schoolreisje. Duinrell komt daar toch goed uit. Drievliet wordt ook genoemd, maar 
is toch minder leuk. De Efteling wordt veel genoemd, maar meester Maurice legt uit 
dat de kosten daarvoor te hoog zijn. Als de school 50 jaar bestaat (in 2022) gaan we 
dit wel organiseren.  
  
Schoolkrant  
Ahmed en Mette hebben de schoolkrant klaar. Er ligt nu een exemplaar bij meester 
Maurice. Hij zal er een paar kopietjes van maken en ophangen in school. Misschien 

Leren Zichtbaar Maken 

In maart krijgen de 

leerlingen van groep 3 t/m 7 

een rapport. We zijn met een 

werkgroep wel aan het 

nadenken over onze 

rapportage; past die nog wel 

bij onze manier van werken 

en onze visie op groei van de 

leerlingen. We zijn nu aan 

het onderzoeken of een 

portfolio iets is om de 

vorderingen bij te houden. In 

zo’n portfolio kunnen 

leerkrachten en kinderen de 

ontwikkeling (digitaal) 

bijhouden en ouders zouden 

dit op elk gewenst tijdstip 

ook kunnen inzien. 

Leerlingen raken op die 

manier veel meer betrokken 

bij hun eigen ontwikkeling op 

school. 

Voorlopig maken we nog 

even op de ‘ouderwetse’ 

manier de papieren 

rapporten.  

 

 

Eindresultaat ouderenquête 

De afgelopen weken hebben 

ouders vragenlijsten ingevuld 

over onze school. De uitslag 

is nu bekend. Gemiddeld 

geeft u ons een 8,1! Daar zijn 

we uiteraard heel trots op.  

Voor meer informatie over 

deze uitslag, klik op: 

uitslag vragenlijst ouders 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

6-1 start school na kerstvakantie 

6-1  luizencontrole 

9-1 groep 8 start met Cito-toetsen (niet de eindtoets) 

9-1 Flip de Beer gaat logeren bij de kinderen van 1-2 

15-1 groepen 3 t/m 7 starten ook met de Cito-toetsen 

17-1 open dag op onze school 

21-1 groep 7 en 8 workshops in DOK 

27-1 deze week adviesgesprekken groep 8 

28-1 koffieochtend voor alle ouders 

31-1 Titustaal februari wordt verstuurd  

 

 

 

 

 

https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9441/1084/Titus-Brandsmaschool/Oudertevredenheid


 

  stuurt hij het ook nog naar ouders of zet hij het op de website. Berichten of reacties 
kunnen naar titusdelftkrant@hotmail.com 
 
 Rookvrije school + rookvrij speelplein/gezonde school  
Jip, Mehra moeten nog  kijken hoe/waar de borden besteld moeten worden met 
‘rookvrije school’. 
  
Projectweek  
We hebben een paar ideeën bedacht. Meester Maurice geeft deze door aan de 
werkgroep: 

 Milieu/klimaat 

 Natuur 

 Lerarentekort() 

 Dieren 

 Geschiedenis 

 Wetenschap/Robots 

 Programmeren 
 
 

Titus muziekband 
 Maya, Sanne en Mehra hebben een lijst opgesteld van mogelijke deelnemers van 
de Titus-band. We gaan kijken of we een optreden kunnen verzorgen op een open 
podium. Dit bespreken we op de volgende leerlingenraad-vergadering.  
 
 

 
 

 
Opruimen/hardlopen 
Kunnen we een hardloopwedstrijd en een opruimactie combineren. Een paar 
klassen gaan hardlopen in het park en andere groepen gaan opruimen. Daarna 
wisselen van activiteit.  
Teun, Christiaan, Ahmed, Wais en Tariq gaan nadenken over de organisatie. 
 
Nieuwe natuurboekjes, nieuwe methode 
Vorige keer hebben we in de leerlingenraad gesproken over de methode voor 
natuuronderwijs. De leerlingen vonden deze een beetje saai. In de 
bovenbouwvergadering van de juffen is gesproken over een eventuele nieuwe 
methode. Komt nog terug. 
 
Bank speelplaats 
Is het een leuk idee om de grijze betonnen bank op te pimpen met bijvoorbeeld 
mozaïek? Meester Maurice moet dit nog navragen bij de Jumbo, want daar staat 
ook een mozaïekbank. 
 
Goede doelenactie 
Kunnen we de goede doelenactie combineren met de sponsorloop/opruimactie? 
Teun, Christiaan, Ahmed, Wais en Tariq nemen dit mee in hun overleg. 
 
Goal op de muur 

Sponsor 

Alle leerlingen hebben bij 

Sinterklaas o.a. een 

mandarijntje in hun schoen 

gekregen. Groentewinkel 

Klein Westland in Den Hoorn 

heeft ons (en de Sint) daarbij 

goed gesponsord. Veel dank 

daarvoor 
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  De geschilderde goal op de muur is niet handig, nu gaan er vaak kinderen voetballen terwijl dat niet mag. Meester 
Maurice gaat dit aan meester Paul vragen. 
 
 Het was gezellig, deze tweede keer met deze leerlingenraad (bekertje warme chocolademelk!) en we hebben veel 
besproken.  
De volgende leerlingenraad is op 10 maart 2020. 

 

Titus Krant 

Een aantal leerlingen van de leerlingenraad hebben de allereerste Titus-krant uitgebracht. U vindt deze als bijlage 

bij het bericht in Social Schools.  

 

 

Cito toetsen groepen 1-2 

We stoppen dit schooljaar met afnemen van Cito-toetsen in de groepen 1-2. We deden dat alleen nog maar bij de 

oudste kleuters, maar vooruitlopend op de ontwikkelingen rond deze toetsen stoppen we er nu al mee. Vanuit de 

overheid is na overleg met het onderwijsveld besloten dat Cito-toetsen niet de juiste manier zijn om de 

ontwikkeling van deze jonge leerlingen te volgen. Wij zijn het daarmee eens en gaan deze toetsen dus niet meer 

afnemen. Via het programma KIJK hebben we wel goed zicht op de ontwikkeling van kleuters en dat zullen we dus 

blijven gebruiken.  


