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ONTWIKKEL UW CURRICULUM SAMEN MET ONZE VAKDOCENTEN

verlengde leertijd kans en uitdaging
kies voor externe vakkrachten voor gevarieerd onderwijs

KORT VOORAF

Op welke specifieke behoeften qua 
ondersteunende lessen of talentontwik-
keling wilt u inspelen? Met zo’n 
aanvullend curriculum legt U op school 
eigen accenten. Zo onderscheidt U zich 
van andere P.O-scholen in de buurt. 
UitJezelf faciliteert en denkt hierover 
graag met u mee. Zo bouwt u een-
voudig aan een vast (extern) team van 
vakdocenten. 

UitJezelf heeft een groot netwerk 
docenten, die creatieve vakken zoals

Muziek, Dans, Beeldende vorming, 
(Media)Techniek, ICT en Program-
meren en crossovers hiertussen 
kunnen verzorgen. 

Denk bij rekenvaardigheden ook eens 
aan de meerwaarde die Schaken in het 
curriculum kan opleveren, of Spoken 
Word om op een andere manier Of 
kies er voor om bijvoorbeeld Yoga of 
Wing Chung (vorm van Kong Fu) te 
programmeren of voor een docent die 
Mindfullnes, Filosofie en/of Geluk-
lessen verzorgt. Zo kunt u komend 
schooljaar op school meerdere dagen 
per week diverse vakdocenten op 
school hebben rondlopen, die uw 
kinderen uitdagen en zo bijdragen 
om de gemiddelde citoscores in heel 
Rotterdam-Zuid met taal aan de slag 
te gaan. 

In deze Kort UitJezelf  aandacht
voor de extra beschikbare onderwi-
jsuren voor basisscholen in Rotter-
dam-Zuid. Ook in Delfshaven wordt 
door de stad en diverse partners 
werk gemaakt van een gemeen-
schap waar het beter opgroeien is 
en welvaart voor meer bewoners 
bereikbaar wordt. In Bospolder 
Tussendijken gaat hiervoor het pro-
gramma Veerkrachtig Botu 2020-
2028 lopen. 

Verder aandacht voor 
schoolschaak. Dankzij SSR kan 
UitJezelf  nu tenminste twee basis- 
scholen coaching en een eerste 
vier dagen binnenschoolse schaak-
lessen GRATIS aanbieden.

Tenslotte nogmaals aandacht 
voor onze – voor docenten tradi-
tiegetrouwe – zomerborrel. Dit jaar 
gaat deze voor het eerst samen 
met de afsluiting van ons eerste 
‘Wijkacademische jaar’ en met de 
eerste inspiratiesessie. U bent van 
harte welkom.

Hierbij alvast hele fijne zomer 
toegewenst.

Hugo Post

Komend schooljaar zijn alle basisscholen in Rotterdam-Zuid (o.a. Charlois, Feije-
noord, Lombardije, IJsselmonde en Pendrecht ) dankzij het Nationaal Programma 
Rotterdam-Zuid in staat, om leerlingen meer leertijd en zo een betere toekomst 
mee te geven: Een mooie kans voor de kinderen en de scholen. Ieder kind zes uur 
extra les, is tegelijk ook een grote uitdaging. Hoe geef je dit vorm? Waar haal je de 
juiste docenten vandaan? 

enthousiasme bij lessen over surrealisme met Jasper de Gelder

Heeft U voor het komende schooljaar 
nog openstaande formatie en/ of deze 
extra leertijd nog niet (volledig) in-
gevuld? Belt u mij dan nog deze week 
even op. Ik informeren U graag over 
de mogelijkheden die UitJezelf U te 
bieden heeft.
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Bospoldertussendijken 2028 
op naar een veerkrachtige gemeenschap

UitJezelf heeft samen met Wilskracht 
Werkt, Veerkrachtige Gemeenschap en 
Willem Beekhuizen een voorstel inge-
diend om een aanpak te realiseren 
waarbij verbondenheid en positieve 
betrokkenheid vanuit de kleinste 
kern (gezin), de school en het door de 
bewoners gevormde maatschappelijke 
weefsel (bewoners initiatieven en zel-
forganisatie) zich tot een voedingsbo-
dem ontwikkelt, waarop talentontwik-
keling en ondernemerschap kunnen 
gedijen.

Er wordt daarbij ingezet op opvoed-
dondersteuning en armoedebestrijding, 
op talentontwikkeling (op het gebied
van creatief mediagebruik en buurtge-
bonden zelforganisatie) en op onder-
nemendheid voor alle 
BospolderTussendijkers.

Op donderdag 11 juli wordt bekend, hoe 
dit initiatiefvoorstel door de begeleid-
ingsgroep van deze beoogde aanpak is 
ontvangen en wat de vervolgstappen 
worden, om hier wijksbreed handen en 
voeten aan te geven.

KORT UITJE
Zomerborrel UitJezelf-MAD
Woensdag 10 juli, 16.30 – 20.30 uur
SQ Culturehub
Willem Buytenwechstraat 144a 

UitJezelf sluit het schooljaar feestelijk 
af, bij een bijzondere nieuwe onder-
nemer in Coolhaven; SQ Culturehub. 
Hiermee wordt ook de pilot van de 
wijkacademie afgesloten. Daarbij willen 
we iedereen geïnspireerd naar huis toe 
laten gaan. Daarom hebben we niet 
alleen muziek maar ook Ilker Ulsoy 
als inspirational speaker uitgenodigd. 
Hij spreek over de kansen en valkuilen 
die de Feijenoord wijkcorporatie tegen 
kwam bij het ‘Werk van werk maken in 
de eigen wijk’.

Wijkorganisaties en sociaal ondernemers uit Delfshaven zijn door de stad uitge-
daagd om een (gezamenlijke ) visie te ontwikkelen over hoe deze wijk van een van 
de armste zich in acht jaar tijd tot een gemiddelde Rotterdamse wijk kan ontwik- 
kelen. Deze handschoen is ook door UitJezelf opgepakt.

binnenschools schaken, een slimme zet!
SSR geeft teamcoaching & schaaklessen weg
UitJezelf, stichting Schoolschaak Rotterdam (SSR) en Chessity willen alle Rotterdamse scholen aan het schaken krijgen. 
Neemt U schaken komend jaar wekelijks op in het curriculum? Laat U daarbij UitJezelf dit implementeren? Dan is SSR 
bereid een coachingssessie met uw docententeam en de eerste vier lesdagen binnenschoolse schaken te financieren.

Schaken wordt door kinderen als leuk 
ervaren. Schaken en het kinderbrein
is sowieso een gouden combinatie. 
Schaken activeert de ontwikkeling van 
nieuwe bloedvaten, neuronen en syn-
apsen (contactpunten) in de hersenen. 
Zo komt schaken, juist op jonge leeftijd, 
de schoolprestaties ten goede.

schaken op het curriculum
In Parijs maar ook in landen als Polen 
maakt schaken deel uit van het vaste 
lesrooster. Nu wordt er op een van de 
vijf Rotterdamse basisscholen ge-
schaakt. De in 2017 opgerichte SSR 
ijvert voor schaakonderwijs op alle 
Roterdamse basisscholen.

Chessity
UitJezelf werkt graag met Chessity, een 
digitale leerlijn voor kinderen van groep 
drie tot en met acht. Met Chessity leren 
kinderen spelenderwijze, in eigen 
tempo en op eigen niveau. Met het digi-

dashboard houd de docent eenvoudig 
overzicht. Zo kunnen ook de groeps-
leerkrachten zelf makkelijk met deze 
methodiek werken. Bovendien sluit 
Chessity aan op het palet van de zoge-
naamde 21e eeuwse competenties. Het 
abonnement kost nog geen zes euro 
per leerling. UitJezelf verzorgt de leer-
lijn, binnenschoolse verdiepingslessen, 
de coaching van uw team en kan daar-
naast ook een naschoolse schaakclub 
faciliteren.

vakdocent geeft klassikaal les 
met leerlijn Chessity

Geinteresseerd? 
Geinteresseerd om via UitJezelf 
schaaklessen af te nemen? Meld U 
dan nu aan via info@uitjezelf.nu. Wilt 
U wellicht schaken in uw curriculum 
opnemen? Snelle beslissers maken, 
dankzij SSR, kans op gratis teamcoach-
ing en vier volledig verzorgde lesdagen 
(ter waarde van 2.330 euro).


