
Hoewel het weer er nog niet echt op lijkt, staat de voorjaarsvakantie alweer voor de 

deur. De kinderen hebben allemaal het rapport mee naar huis gekregen en de ver-

schillende oudergesprekken zijn gevoerd. Afgelopen periode hebben verschillende 

leerlingen van groep 7 en 8 de open dagen bezocht op de scholen voor voortgezet onderwijs en gaan we na de 

vakantie al verder in gesprek over de keuze voor vervolgonderwijs. Een leuke, maar ook altijd een spannende 

periode.  

In de periode na de voorjaarsvakantie blikken we op bestuursniveau alweer een beetje vooruit en gaan we op 

de achtergrond alweer aan de slag met de formatie voor het nieuwe schooljaar. Zoals verderop in deze nieuws-

brief te lezen is, kunnen we nu al vooruitblikken op een personele wisseling voor het schooljaar 2020-2021. 

De komende periode gaan we nader met elkaar in gesprek over de personele bezetting voor het nieuwe school-

jaar.  

Verder treft u in deze nieuwsbrief de nodige informatie aan over schoolontwikkeling, nieuwe leerlingen en ver-

keersnieuws. 

Veel leesplezier en een hele fijne voorjaarsvakantie 

Niels Koster 

Voorjaarsvakantie 



 

Gedurende dit schooljaar werken wij een aantal doelstellingen uit het schoolplan concreet uit. 

Aan het eind van het schooljaar is het de doelstelling om ons aanbod aan digitale leermiddelen geoptimaliseerd te 

hebben. Afgelopen schooljaar hebben we onze visie op het gebruik van digitale leermiddelen aangescherpt. 

Ook hebben we o.a. met behulp van middelen vanuit het budget van de OR, de hardware voor de leerlingen kun-

nen vernieuwen. Met de aanschaf van de Chromebooks kunnen we op een efficiëntere wijze gebruik maken van 

de ondersteuning van digitale leermiddelen. Dit schooljaar zijn we gestart met een 

inventarisatie van het aanbod en hebben we uitspraken gedaan over de inzet van 

de software ter ondersteuning van de leerdoelen. Op dit moment zijn wij in ver-

schillende groepen pilots aan het draaien met softwarepakketten. Het doel is om 

aan het eind van het schooljaar te komen tot nieuwe keuzes in ons aanbod van 

leerling-software. 

Het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de leerlingen, het afstemmen van 

ons onderwijsaanbod en de aanpak die de leerkrachten organiseren, hebben we 

de afgelopen periode geëvalueerd. Samen hebben we feedbackmomenten georga-

niseerd om kritisch te kijken naar onze aanpak en hoe we dit nog beter af kunnen stemmen op de ontwikkeling 

van de leerlingen. Voor de ene leerling kan het de conclusie zijn dat de gekozen aanpak goed werkt, maar voor een 

ander kan het ook zijn dat we de aanpak en het aanbod voor de komende periode gaan aanscherpen. Op deze wij-

ze werken we voortdurend aan de ontwikkeling van ons onderwijs. 

We maken op school gebruik van actuele lesmethoden en aantrekkelijke leermiddelen. Om dit aanbod actueel te 

houden zijn leermiddelen zo nu en dan aan vernieuwing toe. Dit schooljaar hebben we met ondersteuning van 

voormalig muziekvereniging Euterpe kunnen investeren in een nieuwe muziekmethode. We maken nu in alle groe-

pen gebruik van 1,2,3,Zing. Naast de online lesmethode hebben we budget ter beschikking gekregen voor de ver-

vanging en vernieuwing van onze muziekinstrumenten. Daarnaast oriënteren we ons op de vervanging van onze 

methode wereldoriëntatie/aardrijkskunde. Voor de groepen 4 t/ 8 hebben we de afgelopen periode nieuwe leer-

lijnen bekeken en uitgeprobeerd. 

Ook voor het aanvankelijk leesonderwijs voor groep 3 zijn wij aan het onderzoeken welke nieuwe leerlijnen er op 

de markt zijn en of we deze leerlijn willen vernieuwen. 

Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen 

Schoolontwikkeling 



Verkeersnieuws 

Leerlingennieuws 

In november is Sanne 4 jaar geworden en onlangs zijn Just en 

Roan 4 jaar geworden. Zij zijn gestart in groep 1. 

Afgelopen week hebben we kennis gemaakt met Jennifer. Zij 

start na de voorjaarsvakantie in groep 5. 

Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school.  

27 januari heeft de MR voor het laatst vergaderd.  

We hebben kort teruggeblikt op de Open avond GMR van maan-

dag 13 januari. Daar is een afvaardiging van onze MR naar toe ge-

weest.  

Daarnaast stond het schoolondersteuningsprofiel op de agenda. 

In dit document heeft de school beschreven op welke wijze de 

leerlingenzorg georganiseerd is. Er staat expliciet beschreven wel-

ke expertise er in de school aanwezig is, aan welke ondersteu-

ningsvragen de school kan voldoen en wanneer de ondersteuning 

niet geboden kan worden. Het schoolondersteuningsprofiel is vastgesteld en zal op de website van de school ge-

publiceerd worden. 

Tevens hebben we stil gestaan bij de voortgang van het schooljaarplan.  

Volgende MR vergaderingen staan gepland op 16 maart en 25 mei. 

Nieuws vanuit de MR 

In de weken na de voorjaarsvakantie staan een aantal ver-

keersactiviteiten gepland. 

4 maart komt de ‘dode-hoek-vrachtauto’bij ons op school. De 

leerlingen van de bovenbouw krijgen uitleg over de gevaren 

van de dode hoek bij o.a. vrachtauto’s. 

1 april hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 praktisch 

verkeersexamen in Rolde. We zijn daarvoor nog op zoek naar 

ouders die willen helpen langs de route.  

8 april komt de ANWB voor het programma Streetwise. Een 

breed verkeersprogramma voor de groepen 1 t/m 8 



Klus-vrijwilliger gevonden 

We hebben voor de school een nieuwe klusvrijwilliger kunnen 

vinden. Klaas Brinkman gaat dit oppakken. Klaas gaat zich, sa-

men met Marjan, bezig houden met het klein onderhoud in en 

om de school. Wij zijn heel blij dat zij dit voor de school willen 

doen en wensen hen daar veel plezier mee. 

Na meer dan 40 jaar onderwijs heeft juf Maran aangekondigd dat ze met ingang van 1 september 2020 met 

vervroegd pensioen gaat. Juf Maran heeft het grootste deel van haar onderwijs-carrière gewerkt als leerkracht 

bij ons op school. 

Met ingang van 1 april a.s. gaat Marjan Brinkman ook met pensioen. Marjan Brinkman verzorgt de school-

schoonmaak op onze school en op de school 

in Grolloo.  

Juf Suzan gaat na de voorjaarsvakantie voor-

lopig de gymlessen eerst weer verzorgen. De 

gymlessen blijven wel gewoon op de maan-

dagmiddag. (maandagmiddag juf Suzan & vrij-

dagochtend meester Niels 

Nieuws vanuit het Personeel 


