
De eerste helft van het schooljaar zit er alweer op. De kerstvakantie staat voor de deur. We kijken 

terug op een gezellige december maand. De kinderen hebben genoten van een fijn Sinterklaas-

feest en afgelopen twee weken was de kerstsfeer erg fijn.  

Helaas werden we vlak voor de kerstvakantie geconfronteerd met aangescherpte maatregelen, 

waardoor de scholen na de kerstvakantie weer gesloten blijven. Dit betekent dat we na de vakan-

tie het nieuwe jaar eerst weer starten met afstandsonderwijs. Over de invulling hiervan wordt u 

middels een aparte nieuwsbrief uitgebreid geïnformeerd.  

Het einde van een kalenderjaar biedt traditiegetrouw de kans om terug te blikken op het afgelo-

pen jaar. Het was een bijzonder jaar waarin we met elkaar voor nieuwe uitdagingen kwamen te 

staan. Voor ons als school is het doel geweest de periode voor de kinderen zo ‘normaal’ mogelijk 

te laten zijn. Natuurlijk hebben we in het begin even moeten wennen. Maar wat hebben ze het 

goed gedaan. Als je ziet hoe snel de kinderen zich op een natuurlijke wijze hebben aangepast, dan 

ben ik daar erg trots op.  

 

Samen met jullie als ouders en betrokken uit het dorp hebben we ervoor kunnen zorgen dat we 

ook deze gezellige periode met Sint-Maarten, Sinterklaas en de kerstweken zeer geslaagd is ge-

weest. Door een flinke dosis creativiteit en een tomeloze inzet hebben we er op gepaste wijze een 

mooie periode van gemaakt.  

  

Ik kijk terug op een jaar waarin ik wederom erg fijn heb samengewerkt met de collega’s, de ouders 

en alle andere betrokkenen uit de omgeving. Ik wil iedereen die zich in 2020 weer volop heeft in-

gezet voor de school bedanken. En kijk uit naar een prachtig 2021 waarin nieuwe, mooie dingen 

met elkaar gaan beleven.  

Voor nu wens ik iedereen een Fijne Kerstvakantie toe! 

Niels Koster 

Fijne Kerst! 



Leerlingennieuws 

In de kerstvakantie wordt Lianne 4 jaar. Na de vakantie 

zal zij starten in groep 1. 

Wij wensen Lianne heel veel plezier op school.  

23 november heeft de MR voor het laatst vergaderd.  

Jeroen Kleyberg, Directeur Bestuurder, schoof voor het eerst aan bij deze vergadering aan. Ieder jaar nodigt de 

MR de Directeur Bestuurder uit om met elkaar van gedachten te wisselen over de prognoses van het leerlingen-

aantal op school. Daarmee volgen we het beleid dat is vastgesteld voor scholen met een leerlingenaantal rond de 

30 leerlingen. De prognoses vanuit het planbureau zien er positief uit en laten voor de toekomst zelfs een lichte 

stijging zien in het te verwachten leerlingenaantal. Dit komt overeen met het beeld van de school. Daarnaast spre-

ken we altijd over de waarborging van de onderwijskwaliteit en de bekostiging van de kleine school. Samen heb-

ben we het vertrouwen uitgesproken voor toekomst.  

 

Naast bovenstaande hebben we de uitkomsten van de ouderpeiling Andere schooltijden besproken en de vervolg-

stappen vastgesteld. In de nieuwsbrief Andere schooltijden worden de ouders geïnformeerd over deze ontwikke-

lingen.  

Volgende MR vergaderingen zijn op 25 januari,  

22 maart en 17 mei en 21 juni.  

Nieuws vanuit de MR 

5 september is er door een club ouders en betrokkenen 

weer oud ijzer opgehaald . Dit heeft weer een prachtig 

bedrag opgeleverd voor de OR kas. Iedereen , namens het 

team van de Flint, bedankt voor de inzet! 

Oud IJzer 



 

Schoolontwikkeling is een doorlopend proces. Ieder jaar doorlopen we meerdere malen een kwaliteitscyclus.  

Op verschillende niveaus werken we aan de verantwoording van onze schoolontwikkeling waarin de stil staan bij 

onze ambities, doelstellingen en behaalde resultaten. We gebruiken daarvoor een aantal vaste onderwijsstandaar-

den waarbinnen we ons verantwoorden. Dit zijn de standaarden van de onderwijsinspectie.  

Onderwijsleerproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en Ambitie, Financieel beheer. 

Om de kwaliteit goed te monitoren hebben we jaarlijks rapportage gesprekken met het bestuur. Zo hebben we 

afgelopen half jaar een tweetal rapportage gesprekken gevoerd waarin we ons op bovenstaande punten hebben 

verantwoord. Het bestuur van Stichting PrimAH was erg enthousiast en is zeer tevreden over de onderwijskwaliteit 

bij ons op school.  

Binnen de klassen werken we met de leerlingen op eenzelfde planmatige wijze aan Zicht op ontwikkeling. Het on-

derwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften staan hierin centraal. Om dit nog beter af te kunnen stemmen, wer-

ken we voor het vakgebied rekenen met een pilot waarin we voorafgaand aan een rekenblok het startniveau van 

de leerlingen in kaart brengen. Op deze wijze kunnen we tijdens het blok nog gerichter werken aan de persoonlijke 

leerdoelen van de leerlingen zelf. Binnen het blok maken we samen met de leerlingen beredeneerde keuzes in de 

leerstof en oefenstof.  

De voorbereidingen passend bij onze ambitie om actief leren buiten het klaslokaal als verrijking van ons aanbod te 

realiseren, zijn in volle gang. De centrale hal van onze school krijgt op dit moment een opfrisbeurt, zodat we hier 

een betere ruimte creëren voor een multifunctioneel leerplein. We willen binnen dit leerplein ruimte maken voor 

verschillende functies. Een goede ruimte voor de schoolbibliotheek, goede werk-

plekken voor het werken in kleine groepjes, ruimte voor creatieve vakken en ruim-

te voor bakken en koken. Daarnaast zijn we begonnen met de voorbereidingen om 

het schoolplein in te kunnen richten tot een omgeving die meer uitnodigt voor 

natuurlijk leren.  

Naast bovenstaande doelstellingen staat het onderwerp schooltijden op de agen-

da. Over deze ontwikkelingen worden de ouders middels een aparte nieuwsbrief 

op de hoogte gehouden.  

Schoolontwikkeling 


