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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Reformatie/Hervormen 
Wij kennen bovengenoemde woorden of het ervan afgeleide gereformeerd of hervormd. In beide woorden 
gaat het over vorm. Re-formeren of her-vormen. Iets opnieuw vormen. Kennelijk voldoet de oude vorm 
niet meer. In de aanloop naar 500 jaar Reformatie worden pagina’s tekst geproduceerd. Ook op school 
besteden we tijd aan 500 jaar Reformatie. Waar gaat het eigenlijk over? Welke vorm voldeed niet meer? 
Hoe zit dat nu? Is het niet nodig om iedere dag door God Woord en Geest hervormd te worden? Of zijn we 
misschien stilletjes weggegroeid bij het oorspronkelijke belijden van deze door God geleerde mensen? 
Op 31 oktober 1517 om 12 uur spijkerden Luther en zijn jonge assistent Agricola twee vellen perkament op 
de poort van de slotkerk. Daar stonden zijn stellingen zwart op wit in de middagzon. Hoekig en geladen. 
Voltreffer na voltreffer: “Als onze Heere en meester Jezus Christus zegt: Doet boete, dan wil Hij dat het hele 
leven Zijner gelovigen op aarde een gestadige boete zij.” De stellingen vlogen met verbijsterende snelheid 
heel Duitsland door. De Duitsers antwoordde met een diep: “Jawohl”.  
 
Algemeen 
Het schoolleven draait weer op volle toeren. De dagen worden korter en de leerlingen zijn inmiddels aan de 
manieren van de “nieuwe” juf of meester gewend.  
 
In deze nieuwsbrief willen we vooral over onszelf vertellen. We geven u graag inzicht, zodat u de integrale 
schoolontwikkeling op hoofdlijnen kunt volgen. Misschien vraagt u zich af wat op school gebeurt? Een heel 
legitieme vraag. En wat zijn nu doelen voor de toekomst? Het is goed om te vertellen dat werken in het 
onderwijs meer is dan 5,5 uur lesgeven per dag. We geven u een inkijkje en laten u meegenieten van ons 
mooie werk. 
 
Leren van data/analyseren/periodeplan 
We geven dagelijks les aan de hand van een met zorg geselecteerde methode. In iedere methode komt na 
een aantal weken leerstofaanbod een toetsmoment. Aan de hand van de toets gaan we na of iedere 
leerling op zijn niveau het lesaanbod heeft opgepakt. Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we 
ook niet-methodegebonden toetsen zoals de CITO toetsen.  
 
Na de toetsafname worden de gegevens geanalyseerd en maken we specifieke groeps- en/of 
periodeplannen. Alle leerlingen dienen in hun ontwikkeling te groeien. Weliswaar ieder op zijn eigen 
niveau. Bij achterblijvende resultaten is het belangrijk om te achterhalen waar het aan ligt. Passen we de 
juiste didactiek toe? Zit er een hiaat in de methode? Zijn er opmerkelijke ontwikkelingen in de 
leefomgeving van de leerling? Zijn de leerlingen betrokken? Waarom niet? Hoe is het met het 
welbevinden? Een niet betrokken leerling komt niet tot leren. Hoe kunnen we dat beïnvloeden? Kortom, 
een veelheid aan vragen. Met deze informatie kan de leraar een plan maken voor de komende periode. 
Ziedaar, het periodeplan! 
Tijdens de leerlingenbespreking, die structureel plaatsvindt, spreekt de IB’er juf Imme coachend met 
leraren over leerlingen die met een bijzondere zorgvraag worden ingebracht.  
 
Gemeenschappelijke ambitie 
Enkele maanden geleden hebben we met elkaar in kaart gebracht waar we nu staan en waar de school naar 
toe wil groeien. Het is belangrijk dat we daar allemaal achter staan. Zoals ieder kind uniek is, zijn alle 
teamleden eveneens uniek. Iedere leraar zoekt het beste voor zijn leerlingen. Ieder heeft zijn specifieke 
gaven en talenten ontvangen. De één heeft een geweldig pedagogisch klimaat in de groep, de ander is 
vakinhoudelijk supersterk. Mooi dat deze verschillen er zijn. Zo zullen onze leerlingen de grote-mensen-
wereld straks ook leren kennen. Er zijn grote verschillen. Het hoort bij onze sociaal-emotionele 
ontwikkeling om op een goede manier met deze verschillen om te gaan. Daarnaast zijn er ook normen 
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waaraan we moeten voldoen, kwaliteitseisen. We hebben tijd nodig om te groeien. De één meer, de ander 
minder. U kunt ons helpen door ons positief kritisch te volgen. Uw inbreng doet ertoe. 
 
Inzet juf Imme 
Juf Imme is als interim IB’er ingezet ten gevolge van de ziekte van juf Gerdien. Nu juf Gerdien is hersteld, 
blijft juf Imme in ieder geval tot eind december twee dagen per week bij de school betrokken. Juf Imme zal 
de komende periode verder werken aan het uitrollen van duidelijke kaders en structuren op het gebied van 
leerlingenzorg. Juf Lucy en juf Gerdien nemen het reguliere IB-werk ter hand, ondersteund door juf Imme. 
 
Afstemmen MR 
Als we werken aan integrale schoolontwikkeling, horen alle geledingen erbij. Met de veranderende 
wetgeving krijgt de MR een belangrijkere plaats in de school. We zoeken de laatste periode naar een goede 
afstemming. Het vraagt van de directie en bestuur anders om te gaan met informatie. In het verleden 
werden beleidsstukken vastgesteld door het bestuur waarna deze voor instemming of advies naar de MR 
werden doorgegeven. In 2017 ligt dit anders. De school zal in een vroeger stadium de MR betrekken bij het 
ontwikkelen van beleidsvoornemens. 
 
Nieuwe vergaderstructuur 
Ten gevolge van gesprekken met de inspectie in maart 2017, werd duidelijk dat een andere,  meer 
efficiënte vergaderstructuur de school ten goede zou komen. Gewoonlijk vergaderde iedere bij school 
betrokken geleding een aantal malen per jaar. Soms was er wel een overlegmomentje. Nu in de nieuwe 
vergadercyclus en de ontwikkeling van een bestuurlijke jaaragenda worden alle geledingen structureel 
opgenomen. Dat wil zeggen: er is tijdens de bestuursvergaderingen stelselmatig overleg tussen het 
schoolbestuur en de Commissie van toezicht en de Medezeggenschapsraad. 
 
Meer handen in de klas 
In het onderwijsland is er iets aan de hand. Dat hebt u vast gevolgd. Het voornaamste blijkt de werkdruk. 
Deze wordt door velen als erg hoog ervaren. Ook onze leraren voelen zich bijzonder betrokken. We hebben 
te maken met een grote administratieve druk. Naast het lesgeven moeten we het allemaal “even” 
opschrijven. Maar ook de vele gesprekken met bijvoorbeeld ambulante begeleiders en andere disciplines 
vragen veel van onze tijd. Soms lijkt het erop dat je meer schrijft en in gesprek bent dan met je echte werk 
bezig bent. Veel collega’s verliezen daardoor het vuur van het eerste uur. Ze weten niet meer waarom ze 
destijds aan een betrekking in het onderwijs begonnen zijn. Een baan in het onderwijs van tien jaar geleden 
is niet meer te vergelijken met nu. Het blijft niet bij corrigeren, analyseren en voorbereiden van de lessen. 
We gaan deze slag niet winnen met een dubbel salaris. Wat is er dan nodig?  
In eerste instantie is er een roep om meer handen in de klas. Inmiddels is duidelijk dat de overheid ons 
daarin tegemoet gaat komen. Vanaf 2019 zullen vrijgemaakte budgetten gefaseerd worden ingevoerd. 
Juf Gerdien verleent in deze periode veel extra hulp in de groepen.  
 
Stagiaires 
Regelmatig ontvangen we vragen of de school stagiaires wil ontvangen. Uiteraard komen deze studenten 
om leren. Voor een deel bestaat dat leren uit praktijkervaring opdoen. Daarnaast vraagt het van ons wat 
begeleiding. Op deze manier zetten worden jongvolwassenen vol goede ideeën vanuit de opleiding ingezet 
zodat ze kunnen groeien. We investeren in de begeleiding. Tegelijk mogen we dankbaar en efficiënt gebruik 
maken van deze extra handen in de groep. 
 
We hopen in november de volgende stagiaires te ontvangen: 
Tijdens de achterliggen periode hebben onze stagiaires juf Rieneke en juf Rianne verschillende leerlingen 
begeleid. In november hopen we juf Marit, juf Marianne en juf Anne te verwelkomen. Zij hopen zich in te 
zetten ter ondersteuning van de leerkracht in de groepen 1 tot en met 6.  
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Intern vertrouwenspersoon 
De school heeft met ingang van oktober 2017 een interne vertrouwenspersoon. Haar naam is juf Van Laar. 
Bij juf Van Laar kunnen leerlingen en ouders en medewerkers terecht met klachten en/of zaken die men 
vertrouwelijk wil bespreken. 

Onze vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en 
persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken 
hebben met seksuele intimidatie of pesten. 

De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een preventieve functie in het 
voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere 
kant heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. 

Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen met privéproblemen naar de vertrouwenspersoon gaan. 
Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijke taakomschrijving: het gaat om schoolgerelateerde klachten. 
Anke Visser (2016, Het zakboek voor vertrouwenspersonen1) schrijft: Je kunt aan de hand van deze vragen 
checken of de klager bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres is: 

 Is de klager een leerling/student, ouder of medewerker van de school? 
 Betreft de klacht maatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onprofessioneel gedrag, 

onpedagogisch of oncollegiaal handelen in de schoolsituatie? 
 Is de verweerder een leerling/student, ouder of medewerker van de school? 
 Behandelt de klachtencommissie waarbij jouw school is aangesloten deze kwestie? 

Als je deze vier vragen met 'ja' beantwoordt, dan is de klager bij de vertrouwenspersoon aan het juiste 
adres. 

Vervanging 
In verband met de ziekte van juf Henny zoeken we na 1 januari 2018 vervanging voor groep 5. Juf Marieke 
hoopt omstreeks januari met zwangerschapsverlof te gaan. Het is een beetje voorsorteren, maar we 
verwachten dat het herstel van de juf Henny langer zal duren. Mogen we weer gebruik maken van uw 
netwerk? Zoekt u met ons mee alstublieft?  

Herdenking 500 jaar Reformatie 
De komende tijd zal in elke groep aandacht worden besteed aan de herdenking van 500 jaar Reformatie. In 
de ene groep werken we met een werkboekje. In de andere groep werken we aan een tijdlijn waarop 
belangrijke gebeurtenissen worden geplaatst. Dinsdag 31 oktober zingen we met de groepen van 3-8 bij het 
orgel in de gemeenschapsruimte. Op de tijdlijn in de gemeenschapsruimte plaatsen leerlingen posters die 
ze hebben gemaakt rondom de gebeurtenissen uit het verleden. 
Groep 8 werkt aan een glas-in-loodraam met de vijf Sola’s, bij de hoofdingang. 
 
Praktische verkeerslessen 
De praktische verkeerslessen vragen opnieuw onze aandacht. We werken aan een verbeterde aanpak en 
aansluiting van de theorie en praktijklessen. De leraren bereiden de praktijkles in de klas voor door middel 
van de bijbehorende (digitale) materialen. De school vraagt ter ondersteuning extra hulp van externen aan.  
Binnen de school stellen we een verkeerscoördinator aan. De verkeersouders zorgen dat alles gereed staat 
voor de praktische les en begeleiden de leerlingen tijdens de oefeningen. Leerkrachten ondersteunen 
daarbij en dragen zorg voor de goede orde.  
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Hoofdluis  
Het hoofdluisprobleem lijkt dit cursusjaar moeilijk klein te krijgen. Telkens duiken ze weer op. Dan hier, dan 
daar. Iedere maandag na de vakantie is de controle op hoofdluis bij alle leerlingen. Opnieuw zijn neten 
en/of hoofdluis ontdekt bij een aantal leerlingen. Er is met betrokkenen over gecommuniceerd. Wij vragen 
alle ouders alert te zijn en uw kinderen goed te kammen. Zo nodig te behandelen met luizenshampoo. Laat 
u goed adviseren door de apotheek of drogist. In de groepen S/1/2B, 5 en 7 zal volgende week opnieuw 
een controle plaatsvinden. 

We handelen op school volgens een vastgesteld protocol en blijven daarnaast gezond nadenken en 
handelen. We behandelen zelf echter niet. Met het structureel inbouwen van controlemomenten komen 
wij u tegemoet. Om de school hoofdluisvrij te krijgen is uiteraard uw brede steun en actie nodig. 

 

Adressenlijsten 
In het verleden werden op school regelmatig lijsten met adresgegevens en telefoonnummers onderling 
uitgewisseld. In verband met de regelgeving om onze privacy te beschermen en bijzondere aandacht voor 
datalekken zal de school geen adresgegevens en dus geen adressenlijsten meer verstrekken.  

 
Orde en netheid 
We zijn in de herfst aangeland. Het is weer voor jassen en sjaals. Binnen de school vragen we elkaar er 
nauwkeurig op te letten dat de jassen en de sjaals van leerlingen aan de kapstok hangen. We werken graag 
in een schone en opgeruimde omgeving. U kunt ons helpen door met regelmaat te controleren of er een 
lusje in de jas aanwezig is zodat hij opgehangen kan worden. Als u wilt? Graag!  
 
Schoolgids 
De schoolgids is behoorlijk aangepast. Dat vroeg naast het andere werk behoorlijk tijd. Op dit moment 
worden de laatste opmerkingen erin verwerkt. Wanneer de gids gereed is zal deze direct op de site worden 
geplaatst. Ook is er een mogelijkheid om een papieren gids te ontvangen. Vanuit de zorg voor ons milieu 
vragen we u zoveel mogelijk gebruik te maken van gids zoals deze is gepubliceerd is op de website. 
 
Ziekte juf Henny 
Juf Henny neemt tijd om te herstellen. Op advies van haar arts geeft ze alleen woensdagochtend les aan 
haar groep. Juf Marieke neemt voorlopig dinsdag en donderdag voor haar rekening. Het gaat redelijk goed 
met de juf. Haar klachten verergeren niet. Echte tekenen van herstel laten nog op zich wachten.  
 
Overlijden moeder van meester Pannekoek 
Hartelijk dank voor het medeleven tijdens de moeilijke periode onlangs. De weg naar het overlijden van 
mijn moeder was een moeilijke weg. Het waken kostte veel tijd en energie. Het loslaten doet pijn. Uw 
goede woorden, de kaarten waren tot steun. Ouders, bestuur en personeel. Dank u wel! 
Meester Pannekoek 
 
Zederik in beweging 
Onlangs is op school gesproken met dhr. Arjan Versluis van Zederik in beweging. Zederik in beweging is een 
door de overheid gesubsidieerd project wat gericht is op de samenhang tussen onderwijs, zorg en 
beweging. Het heeft raakvlakken met het domein veiligheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
gezondheid van onze leerlingen. De school heeft een aanvraag gedaan om een coach in te mogen zetten. 
Allereerst is gevraagd ons te ondersteunen tijdens de pauze. De in te zetten coach is specifiek geschoold 
om bijvoorbeeld een goed programma te ontwikkelen om de situatie op het plein veiliger te krijgen. Het 
aanbod van Zederik in beweging sluit aan bij de behoefte van de school. We hopen op een positieve uitslag.  
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Lege pennen 
Als u lege pennen of stiften heeft, kunt u die op school inleveren. In de kast in de gemeenschapsruimte 
staat een bak waarin alle lege pennen en stiften kunnen. De opbrengst gaat naar Woord en Daad. 
 
Data D.V. 
Dankdag  1-11 
Spreekuur  9-11, 14-11, 23-11, 28-11, 7-12, 12-12, 21-12 
Schoolontbijt  9-11 
Contactavond  11-12, 12-12 
Kleuterkerstfeest 19-12 
Kerstfeest 3-8  22-12 
 
 
Mede namens het team ontvangt u een vriendelijke groet, 
 
 
J.P.R. Pannekoek 
 


