
We zijn het schooljaar enthousiast en vol goede moed begonnen. Als team hebben we een kleine wis-

seling in de teamsamenstelling gehad. Met ingang van 1 september hebben we officieel afscheid geno-

men van juf Maran.  

We zijn het schooljaar begonnen met een tweetal studiedagen, waarin we op 8 september aan de slag 

gegaan zijn met het nog beter leren kennen van elkaars kwaliteiten in relatie tot het vergroten van ei-

genaarschap bij onze kinderen. Tijdens middagprogramma hebben we met elkaar, onder leiding van 

een onderwijsadviseur van Gynzy, de mogelijkheden van Gynzykids verkend. Al met al een leuke inspi-

rerende dag, waar we weer veel leuke nieuwe ideeën uit hebben kunnen halen.  

Tijdens de studiemiddag op de maandag zijn we met elkaar als team aan het werk geweest met het 

updaten van onze leerlijnen. Voor alle leerlingen hebben wij de onderwijsbehoeften doorgesproken. In 

Planb2 hebben we de onderwijsbehoeften uitgewerkt en gekoppeld aan de juiste leerlijnen.  

Dit zijn waardevolle middagen waarop we de gelegenheid hebben om de diepte in te gaan en elkaar 

als collega’s te bevragen en te ondersteunen.  

Deze week staan de oudergesprekken gepland, waarin juist ook deze onderwijsbehoeften van de kin-

deren en hoe we ons onderwijsaanbod daarop afstemmen centraal staan. 

In deze nieuwsbrief blikken we kort vooruit op een aantal ontwikkelingen die we dit schooljaar op de 

agenda hebben staan.  

Voor nu wens ik iedereen een mooi en leerzaam 

schooljaar toe. 

Niels Koster 

Fijn schooljaar! 



Personele bezetting schooljaar 2020-2021 

 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag  vrijdag 

Onderbouw Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke x 

Middenbouw Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Meester Niels 

Bovenbouw Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Martine Juf Martine 

Stagiaires: 

Elk schooljaar bieden wij een leerplek aan.  

We zijn dit schooljaar gestart met 1 stagiaire: 

Rik: 2e jaars PABO student. Rik is op maandag en dinsdag bij 

ons op school. 

Zakelijke Ouderavond  

Helaas kunnen we op dit moment de zakelijke ouder-

avond niet organiseren. Op dit moment is niet moge-

lijk om een grote groep ouders op hetzelfde moment 

in de school te ontvangen. De formele afwikkeling 

van de jaarstukken zal op een andere wijze worden 

afgewikkeld. U wordt daarover op een later moment 

door de OR en MR geïnformeerd.  

21 september hebben we de eerste MR vergadering van dit schooljaar gehad. Anton Brinkman is gestart als nieuw MR lid. 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding 

Bart Gorter (voorzitter) 

Anton Brinkman 

Chantal Huizenga (secretaris) 

Leonoor Seidel 

 

We hebben gesproken over de kwaliteitszorg en welke doelstellingen de school voor zich zelf heeft gesteld t.a.v. kwaliteits-

waarborging. Een aantal punten staan daarvoor dit schooljaar specifiek op de agenda: 

* Planmatig werken aan leerdoelen 

* Eigenaarschap vergroten bij leerlingen 

* Lessen buiten het klaslokaal; buitenlessen 

* Schooltijden 

Ten aanzien van de schooltijden stelt de MR een procedure op om te onderzoeken wat de voor– en nadelen zijn van andere 

schooltijden en wat het draagvlak is vanuit de betrokkenen (team en ouders). Na de herfstvakantie verschijnt hierover een 

speciale nieuwsbrief. 

Er zijn voor dit schooljaar nog 5 MR vergaderingen gepland: 23 november, 25 januari, 22 maart en 17 mei en 21 juni 

Nieuws vanuit de MR 



Schoolontwikkeling 

Onze ambities voor schoolontwikkeling hebben wij voor de komende periode verwoord in ons schoolplan. Hiervoor werken 

we met een globale planning, waarin we de doelstellingen hebben verdeeld over de verschillende schooljaren.  

We werken met een systeem voor kwaliteitszorg passend bij de standaarden voor onderwijskwaliteit vanuit het toezichtkader.   

In alle groepen werken we planmatig aan zicht op ontwikkeling van onze leer-

lingen. We werken daarin vanuit de leerstof inhoudelijke leerdoelen. Dit is een 

doorlopende doelstelling die ook dit schooljaar met regelmaat op de agenda 

staat, zodat we daarbij leren van elkaar en de manier van werken goed inbed-

den in de schoolorganisatie. Daarvoor hebben we tijd geïnvesteerd, zodat de 

leerkrachten bij elkaar in de klassen kunnen kijken, om er vervolgens met el-

kaar over in gesprek te kunnen gaan. 

We hebben een actueel onderwijsaanbod, welke we dit schooljaar graag willen 

uitbreiden door ons te verdiepen in het geven van lessen buiten het klaslokaal. 

Actief de omgeving betrekken en inzetten, om te werken aan de leerdoelen is 

daarbij het uitgangspunt. Hieronder vallen uiteraard de excursies die we orga-

niseren. Maar we willen vaker naar buiten met de kinderen. Onze omgeving leent zich daar uitstekend voor. De school ligt in 

een prachtige, rustige natuurlijke omgeving, die heel mooi bij de lessen te betrekken is.  

Een belangrijk punt dat daarbij hoort is het schoolplein. Hier zouden we graag een uitdagende omgeving van willen maken, die 

meer aansluit bij natuurlijk leren. Dit schooljaar willen we hier graag, samen met de kinderen en ouders, een mooi plan voor 

maken. Vervolgens zullen we op zoek moeten naar de mogelijkheden om dit kunnen realiseren.  

Naast deze doelstellingen staat dit schooljaar ook het onderwerp schooltijden op de agenda. Zoals eerder is aangegeven on-

derzoeken we dit schooljaar de voor– en nadelen en het draagvlak voor een eventuele overgang naar andere schooltijden. 

Begin van het schooljaar is Sem gestart in groep 7 en onlangs is Owen 

4 jaar geworden en gestart in groep 1.  

We wensen Sem en Owen heel veel plezier bij ons op school.  

1 oktober is elk jaar de datum dat we het leerlingenaantal officieel 

vaststellen. Dit schooljaar hebben wij op 1 oktober 34 leerlingen. Dat 

is 3 leerlingen meer ten opzichte van afgelopen schooljaar.  

Leerlingennieuws 


