
De zomervakantie staat voor de deur en daarmee kunnen we terugkijken op een mooi schooljaar. Een school-

jaar waarin we weer een hoop mooie dingen met elkaar hebben beleefd. We hebben veel gelachen, soms ge-

huild, maar vooral hebben we van alles wat we meegemaakt hebben, weer veel geleerd. Alle leerkrachten zijn 

iedere dag opnieuw met een frisse blik de klas ingestapt om in een inspirerende leeromgeving de kinderen uit te 

dagen om nieuwe dingen te leren.  

Het is ons ook dit schooljaar weer gelukt om dit leren verder te brengen dan ons eigen klaslokaal. Met een rijk 

aanbod vanuit externe partners als het cultuurmenu en het IVN hebben we de kinderen mee kunnen nemen op 

mooie educatieve excursies. Ook hebben we de kinderen van de bovenbouw dit schooljaar een heel nieuwe 

culturele ervaring mee kunnen geven in de vorm van ons bezoek aan het Kröller-Müller Museum.  

Alle activiteiten die we hebben kunnen organiseren waren niet op deze wijze gelukt, zonder de betrokken inzet 

van de ouders. We zijn daar altijd erg blij mee en we hopen daar dan ook nog vaak gebruik van te kunnen ma-

ken.  

Deze week hebben we het schooljaar feestelijk afgesloten met een schitterende eindmusical. Ik ben met recht 

trots op wat alle leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers daar hebben neer weten te zetten.  

Vrijdagmiddag sluiten we met een goed gevoel de schooldeuren en gaan we allemaal genieten van een heerlijke 

zomervakantie. 

Ik wens jullie dan ook allemaal een hele fijne zomer toe!  

Niels Koster 

Terugblik op een prachtig schooljaar 



Personele bezetting schooljaar 2019-2020 

 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag  vrijdag 

Onderbouw Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke x 

Middenbouw Juf Chantal Juf Chantal Juf Maran Juf Maran  Juf Maran 

Bovenbouw Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Chantal Meester Niels 

Bewegingsonderwijs: Op maandagmiddag 

geeft Juf Nelleke de gymlessen. Op vrijdagochtend 

geeft meester Niels de gymlessen 

Engels: Op donder-

dagmiddag geeft Juf Melissande Engels aan de groepen 1 t/m 8. 

HVO/GVO: De HVO lessen van groep 6,7,8 worden komend 

schooljaar verzorgd door meester Han.  

De GVO lessen van groep 3,4,5 worden op dinsdagmiddag  

     gegeven door juf Anja. 

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2019-2020 
  Vakantie  Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019   

Kerstvakantie  23-12-2019 3-1-2020    

Voorjaarsvakantie  17-2-2020 21-2-2020    

Pasen  10-4-2020 13-4-2020    

Meivakantie  27-4-2020 8-5-2020    

Hemelvaart  21-5-2020 22-5-2020    

Pinksteren  1-6-2020 1-6-2020    

Zomervakantie  6-7-2020 14-8-2020    

Studiedagen/vrije dagen       

Studiemiddag 02-09-2019 -   

 Roldermarkt 10-09-2019    

 Studiemiddag Nader te bepalen*     

* U wordt hierover vroegtijdig via Mijnschoolinfo geïnformeerd 



1 juli vergaderde de MR voor de vijfde keer dit schooljaar.  

We hebben de ontwikkelingen die afgelopen schooljaar in gang gezet zijn geëvalueerd. Daarmee hebben we inge-

zoomd op de verantwoording. We hebben de kwaliteitszorg bekeken en gezien hoe ontwikkelingen die in gang 

gezet zijn geborgd worden.  

Naast de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar hebben we het Concept Schoolplan voor de nieuwe school-

plan periode besproken. Na enkele vragen wordt het schoolplan iets aangevuld en vastgesteld door de MR.  

Voor de oproep van de vacante plek MR-lid oudergeleding zijn, behalve Bart Gorter, geen andere reacties binnen 

gekomen. Bart is daarmee automatisch verkozen tot nieuw lid van de oudergeleding van onze MR. Bart is deze 

vergadering ook al aangeschoven.  

Hij neemt met ingang van het nieuwe schooljaar de taken als voorzitter van de MR over van Edwin Schuiling.  

We bedanken Edwin voor zijn betrokkenheid en inzet van de afgelo-

pen jaren.  

Schoolontwikkeling 

Nieuws vanuit de MR 

Afgelopen schooljaar hebben wij op verschillende fronten met een kritische 

blik naar ons onderwijs gekeken. Als school zijn we zeer tevreden over de 

ontwikkelingen die we met elkaar in gang hebben gezet en de resultaten die 

we daarmee bereikt hebben. In alle groepen werken we vanuit de inhoude-

lijke leerdoelen, waarbij de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal 

staan. We werken samen met de kinderen planmatig aan hun ontwikkeling. 

Dit betekent voor ons dat we de kinderen actief betrekken bij wat ze gaan 

leren,  door met de kinderen in gesprek te gaan over wat ze hebben geleerd 

en wat ze gaan leren. Kinderen worden uitgedaagd om mee te denken over 

de manier waarop ze willen werken aan hun leerdoelen.  

Als school hebben we een systeem voor kwaliteitszorg opgezet waarmee we 

de onderwijskwaliteit voortdurend monitoren.  

Leidraad hiervoor zijn de onderwijsstandaarden van de onderwijsinspectie. Een belangrijke indicator daarbinnen is de onder-

wijsstandaard Resultaten. Hierbij kijkt de onderwijsinspectie expliciet naar de resultaten van de Eindtoets. Dit is voor ons ook 

ieder schooljaar weer een belangrijk moment.  

Dit schooljaar hebben we een gemiddelde eindscore die ver boven het landelijkgemiddelde en de ondergrens van de inspectie 

ligt. Dit is voor ons een gerust uitgangspunt om bij een volgend schoolbezoek met de inspectie in gesprek te gaan.  

 

In het nieuwe schooljaar komt de onderwijsinspectie op 1 oktober opnieuw onze school bezoeken. Wij zien dit schoolbezoek 

in vol vertrouwen tegemoet!  



Begin dit schooljaar zijn onze oude computers vervangen voor Chromebooks. Deze kleine laptops vergroten de 

mogelijkheden om ICT in te zetten ter ondersteuning van ons onderwijs. Om hier nog beter aan tegemoet te ko-

men ontstond de wens om het aantal Chromebooks uit te breiden. Onze Ouderraad heeft ons ondersteund bij de 

realisatie hiervan. Mede door de inzet van alle ouders en betrokkenen, bij de inzameling van het oud papier en het 

oud ijzer, heeft de Ouderraad de beschikking over de middelen om 

ons te kunnen ondersteunen bij de aanschaf.   

Namens alle kinderen, heel erg bedankt! 

Nieuwe Chromebooks 

Nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie starten Manoah en Niels in groep 1. 

Zij worden allebei in de zomervakantie 4 jaar.  

Ook start Fèline na de vakantie bij ons op school. Zij start in 

het nieuwe schooljaar in groep 4.  

Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe! 


