
NIEUWS UIT CHARLOIS

Charlois telt  bi jna 70.000 (1-1-2020) inwoners op een oppervlakte van
11,36 km².   
23% van de bewoners is  tussen de 25 en 45 jaar,  16% is 45 tot 65 jaar,
12% is tussen de 0 en 5 jaar,  9% is tussen de 15 en 25 jaar,  8% is 65 jaar
en ouder.  
Ruim 61% van de bewoners is  ongehuwd en 25% is getrouwd. 
Charlois bestaat uit  51% mannen en 49% vrouwen. 
Waar zi jn de inwoners geboren: 48% migratie niet westers,  33%
autochtoon en 18% migratie westers.  
Scholen -> Er z i jn 29 basisscholen,  waaronder 2 scholen voor SBO, één
Cluster 3,  één Cluster 4 (OAT Fei jenoord),  een Tyltylschool en een
particul iere school vanuit  de st ichting De Verre Bergen. 
NPRZ -> De wijken Tarwewijk,  Carnisse en Oud-Charlois z i jn NPRZ wijken.
In het Nationaal  Programma Rotterdam Zuid (NPRZ),  werken Ri jk,  de
gemeente Rotterdam, corporaties,  zorginstel l ingen, schoolbesturen,
bedri j fs leven,  pol it ie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst
voor Rotterdam Zuid.  Samen wil len deze partners ervoor zorgen dat
opleidingsniveau, arbeidspartic ipatie en woonkwaliteit  in 20 jaar st i jgen
naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.
Voor Charlois ging over 2020 43.33% van de groep 8 leerl ingen naar het
speciaal-  prakti jk of  (VMBO)kader onderwijs ,  20.0% ging naar het VMBO
en 36.67% van de groep 8-ers stroomde uit  naar de HAVO of het VWO.  

Ooit  was Charlois in handen van edelman Karel  de Stoute.  Charlois dankt
hier z ’n naam aan, want Charlois is  de Franse naam voor ‘Karel ’ .  De
uitspraak is  ‘S jaarloos’ ,  gewoon op z ’n Rotterdams. 
 
Vandaag is  Charlois een veelzi jdig Rotterdams stadsdeel op de zuidel i jke
Maasoever met negen wijken met elk hun eigen karakter.  Deze wijken zi jn
verdeeld in 5 hoofdgebieden te weten: Zuidwijk,  Pendrecht,  Oud-Charlois,
Carnisse en Tarwewijk.   

FEITJES OVER CHARLOIS: 
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Sjarlewah?
Je bedoelt 
Sjaarloos



NIEUWS VAN DE SCHOLEN UIT DE WIJK
Ondanks de enerverende t i jd waarin we ons bevinden, z i jn er mooie
ontwikkel ingen gaande in Charlois die wi j  als wi jkcontactpersonen graag ten
gehore brengen. Het belangri jkste is  dat de scholen in de wijken Tarwewijk,
Carnisse en Oud-Charlois,  Pendrecht en Zuidwijk met elkaar in verbinding
bl i jven staan door de verschi l lende onl ine overlegvormen. Iedere wijk heeft
met elkaar aan het begin van het schooljaar een vorm gekozen die het beste
bi j  hen past.  Dit  bl i j f t  niet  onopgemerkt want de accountmanager vanuit  de
gemeente heeft  ook al  interesse getoond om aan te sluiten bi j  deze
overleggen om optimaal samen te kunnen werken. Ook wordt er act ief  door
de scholen de samenwerking opgezocht met andere partners (zoals het CJG,
wijkteams, KOERS VO etc. )  en professionals om hun overleggen te verdiepen.
Wijkoversti jgend sluiten verschi l lende scholen en wijkcontactpersonen
vanuit  PPO binnenkort aan bi j  de coal it ieoverleggen Jeugd (gemeente) in
Charlois.  
 
Sinds dit  schooljaar,  op basis van het nieuwe ondersteuningsplan van PPO,
staan de zogeheten plaatsingsoverleggen hoog op de agenda. Een
plaatsingsoverleg heeft  tot doel  om met een aantal  scholen t i jdens een
gesprek een kind met een plaatsingsvraag zo snel  en laagdrempelig mogel i jk
een passende plek te bieden. Het eerste plaatsingsoverleg in Charlois heeft
plaatsgevonden in de decembermaand. Ter plekke zi jn de betreffende
scholen er helaas niet uitgekomen, maar dankzi j  de inspanningen van het
betreffende schoolbestuur is  er alsnog een goede oplossing gekomen en is
de leerl ing geplaatst.  Daarnaast heeft  er een succesvol le terugplaatsing
plaatsgevonden waarbi j  een leerl ing van het speciaal  basisonderwijs is
teruggeplaatst  op een regul iere basisschool.  Dit  al les dankzi j  de
inspanningen van beide scholen en de inzet van ambulante begeleiding en
het schoolbudget.  
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Er was ook sprake van drie doorplaatsingen vanuit  het SBO; twee leerl ingen
zi jn doorgestroomd naar het ZML en één leerl ing naar het c luster 4 om deze
leerl ingen beter te kunnen bedienen. 

In de wijk Charlois hebben wij  één ‘Onze school ’  De Toermali jn.  Bi j  deze
aanpak worden expertise,  capaciteit  en budgetten gebundeld en onder regie
van de school ingezet voor maatwerk.  Op de Toermali jn werpt dit  al  z i jn
vruchten af ,  want er wordt inderdaad gesignaleerd dat de l i jnen tussen
ouders,  wi jkteam en schoolmaatschappeli jk werk steeds korter worden.
Daarnaast wordt sinds kort met emotie vulkanen gewerkt en is  de mooi
ingerichte ‘huiskamer’  op school volop in gebruik om een vei l ige plek te
bieden aan de leerl ingen. 
Tot en met dit  schooljaar is  er in Charlois ook sprake van een inclusieve
basisschool.  Helaas zul len zi j  deze aanpak niet in het volgende schooljaar
2021-2022 continueren. Mocht je als school ambit ies hebben om inclusief
onderwijs te bieden aan je leerl ingen, bespreek dit  vooral  met je
schoolbestuur want we zouden het mooi vinden als het stokje wordt
doorgegeven. 
Tot slot wi l len wij  graag afsluiten met een prachtig init iat ief  vanuit  de
Tarwewijk:  De Taalklas.  Scholen in de Tarwewijk z i jn voornemens om een
‘verlengde schakelklas ’  te real iseren. Dit  omdat in het scholenveld wordt
opgemerkt dat voor veel  LAN leerl ingen de overstap van de schakelklas naar
het regul iere onderwijs te groot is .  Er z i jn leerl ingen die potentie hebben,
maar ook meer leert i jd nodig hebben. De scholen in de Tarwewijk hebben op
zi jn Rotterdams ‘de koppen bi j  elkaar gestoken’  om dit  gat te dichten. Helaas
kunnen we niet meer in detai l  treden, want het plan bevindt z ich in de
opzetfase.  Wordt vervolgd..
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