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Beste ouders, 
 

Wij werken samen met SKOIJ en stellen ons als basisschool PCB De Parel graag aan u voor. 

Deze samenwerking zorgt voor een betere doorgaande lijn, makkelijke overgang voor 

kinderen en persoonlijk contact. Hieronder een paar van onze speerpunten:  

 
De resultaten: 

De resultaten van PCB De Parel liggen erg hoog. Op de Cito eindtoets is  weer fantastisch 

gescoord. De score op de Cito eindtoets was 539.3 

Het landelijk gemiddelde was 534,9. Daar zitten we  dus ver boven. Hier zijn we als team erg 

trots op. We zitten met onze score bij de top van Rotterdam. Van de 22 leerlingen zijn er 15 

naar HAVO, VWO en gymnasium gegaan. 

 
Website / Facebook: 

Neem ook eens een kijkje op onze website of Facebook, voor o.a. algemene informatie, het 

oudernieuws en activiteiten met de kinderen. 

www.pcbdeparel.nl en www.facebook.com/pcbdeparel 

 
Engels in groep1 t/m 8: 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 krijgen de leerlingen Engels vanaf groep 1. Hierdoor komen zij 

nog beter voorbereid op het Voortgezet onderwijs. Kinderen pakken vanaf zeer jonge leeftijd 

heel makkelijk een nieuwe taal op. Vandaar dat het goed is dat de kinderen hier zo vroeg 

mogelijk mee beginnen. Zeker omdat Engels voor de toekomst van kinderen een heel 

belangrijke taal is.  

 
Plusklas: 

Elke maandag gaan de kinderen die geselecteerd zijn voor de plusklas met juf Ria aan de 

slag. Ze werken met een speciaal programma en een computerprogramma dat ontwikkeld is 

om meer uitdaging te bieden aan deze kinderen. Dit computerprogramma doen zij onder 

andere op tablets. Daarnaast gaan de kinderen in de klas verder met hun “Plusklas werk”. 

 

Natuurlijk gebeurt er veel meer op onze gezellige school. Wij zouden het leuk vinden als u 

voor een vrijblijvende rondleiding bij ons langskomt. U kunt altijd een afspraak maken met 

Arthur Verloop, directeur van De Parel.   

 


