
Het schooljaar is alweer in volle gang. Een nieuw schooljaar waarbij we met een frisse blik weer gestart zijn. Alle 

kinderen hebben hun plekje al aardig gevonden in de nieuwe groepen.  

Ik ben blij dat we met ons voltallige team gestart zijn. Vaste bekende gezichten voor alle kinderen. Echter kwa-

men we op personeelsgebied al wel snel voor enkele uitdagingen te staan. Juf Chantal gaat wat eerder voor de 

groep weg dan gepland en ook juf Leonoor zal de komende periode iets minder werken i.v.m. privé omstandig-

heden. Dit maakt dat ik al snel op zoek moest naar vervangende leerkrachten. Voor de middenbouw hebben we 

een mooie oplossingen gevonden. Juf Ienke begint vanaf maandag a.s. en zal op maandag t/m donderdag de 

verantwoordelijkheid hebben voor de middenbouw.  

Voor de vrijdagen voor de onderbouw hebben we deze week de gesprekken gevoerd. Juf Celeste komt met in-

gang van 1 oktober voor 3 vrijdagen in de maand ons team versterken. 

Ook voor de bovenbouw is de vervanging gelukt tot aan de herfstvakantie.  

Ik wil echter wel graag met jullie delen dat het lerarentekort iets is waar ik mij grote zorgen om maak. De inval-

lerspool is zo goed als leeg en dit maakt dat we bij uitval van leerkrachten steeds meer het risico lopen dat de 

vervanging niet opgelost kan worden. Op veel scholen worden om deze reden bij ziekte van leerkrachten klas-

sen naar huis gestuurd.  

Op bestuursniveau wordt er hard gewerkt aan een structurelere oplossing, en ook bij het aantrekken van nieu-

we leerkrachten zullen we meer ‘out of the box’ moeten gaan denken.  

 

Ik zal mijn uiterste best doen om ook voor onze school steeds een passende oplossing te vinden, echter kan ik 

niet altijd voorkomen dat ook wij in de nabije toekomst te maken kunnen krijgen met lesuitval. Dit zijn altijd he-

le vervelende situaties. Mocht dit thuis problemen op leveren neem dan altijd even contact met ons op, dan 

kunnen we in overleg kijken naar een passende oplossing. 

Voor nu gaan we met een frisse blik verder in het 

nieuwe schooljaar en wens ik de leerkrachten die ons 

team komen versterken een mooie tijd toe op obs De 

Flint.  

Ik wens iedereen een mooi en leerzaam schooljaar 

toe. 

Niels Koster 

Een nieuw schooljaar, nieuwe uitdagingen 



Personele bezetting schooljaar 2020-2021 

 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag  vrijdag 

Onderbouw Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke/ juf Chantal* 

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: 

Anneke: 2e jaars PABO student. Juf Anneke is op vrijdag bij 

ons op school. Zij start in de middenbouw.  

Zakelijke Ouderavond  

We zijn blij dat we weer een zakelijke ouderavond kunnen 

organiseren. Maandag 15 november staat de zakelijke 

ouderavond gepland. 

Naast het zakelijk deel van de OR en de MR, nemen wij 

jullie graag mee in de ontwikkeling van ons nieuwe leer-

lingvolgsysteem, het IEP-LVS. Daarover meer verderop in 

de nieuwsbrief. 

4 oktober staat de eerste MR vergadering van dit schooljaar gehad. De samenstelling van de MR is ongewijzigd en bestaat 

uit.  

Bart Gorter (voorzitter) 

Anton Brinkman 

Chantal Huizenga (secretaris) 

Leonoor Seidel 

 

In relatie tot kwaliteitszorg en schoolontwikkeling staan dit schooljaar een aantal specifieke punten op de agenda.  

 

 IEP-LVS; een nieuw leerlingvolgsysteem 

* Lessen buiten het klaslokaal; buitenlessen, vernieuwen 

schoolplein 

* NPO: Nationaal Onderwijsprogramma  

* Ouderbetrokkenheid 3.0 

 

Er zijn voor dit schooljaar nog 5 MR vergaderingen gepland:   

8 november, 10 januari, 14 maart en 9 mei en 11 juli. 

Nieuws vanuit de MR 

* Chantal gaat met ingang van 27 september voor de klas weg. 



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. 

Vanuit onze doelstelling om ons onderwijsaanbod nog beter af te kunnen stem-

men op de onderwijsbehoeften van de kinderen en vanuit eigenaarschap de 

kinderen nog meer te betrekken bij de eigen leerontwikkeling, gaan we met 

ingang van dit schooljaar werken met het IEP-Leerlingvolgsysteem (LVS) Het IEP

-LVS is een kindvriendelijk en kindgericht leerlingvolgsysteem, die de brede 

ontwikkeling van het kind centraal stelt. Naast de cognitieve vaardigheden, brengt het ook de sociaal-emotionele vaardighe-

den, leeraanpak en creatieve vaardigheden in kaart en biedt het de leerkrachten nog beter de mogelijkheid om samen met 

kinderen en ouders in gesprek te gaan over de leergroei, talenten en ontwikkeling. Om vanuit dit vertrekpunt, samen met de 

kinderen nieuwe leerdoelen te stellen voor de nieuwe periode.  

Vanuit dit oogpunt nemen we ook de manier waarop wij oudergesprekken hebben georganiseerd onder de loep. En gaan wij 

na welke elementen van Ouderbetrokkenheid 3.0 voor onze school bij kunnen dragen aan de samenwerking tussen leer-

kracht-ouder en kind.  

Daarnaast hebben wij afgelopen schooljaar in de school mooie kansen gecreëerd om ook het onderwijs buiten het klaslokaal 

uit te breiden. En willen we dit concreet aan de slag met het vernieuwen van het schoolplein tot een plek die uitnodigt tot 

natuurlijk leren.  

Afgelopen schooljaar hebben we afscheid genomen van groep 8.  

Ruben gaat verhuizen en begint op 4 oktober op zijn nieuwe 

school. We wensen Mark, Johnny en Ruben heel veel plezier op 

de nieuwe school. 

Er zijn dit schooljaar nog geen nieuwe leerlingen gestart in groep 

1. 

1 oktober is de datum waarop we het leerlingenaantal officieel 

vaststellen. Dit schooljaar hebben wij op 1 oktober 36 leerlingen. 

Dat zijn er 2 meer ten opzichte van afgelopen schooljaar. 

Leerlingennieuws 



Werkgroep verkeer 

Dit schooljaar starten ook de activiteiten vanuit de werkgroep verkeer weer op. Afgelopen twee schooljaren konden veel acti-

viteiten niet doorgaan door de maatregelen rondom Corona.  

Gelukkig is het weer mogelijk om activiteiten, gastlessen en excursies te organiseren en dit maakt het ook weer mogelijk om 

de verkeeractiviteiten weer op te starten. Vanuit het Drents Verkeersveiligheidslabel worden we als school ondersteund in het 

organiseren van activiteiten en mede mogelijk maken van gastlessen rondom verkeersveiligheid.  

We vragen daarvoor elk jaar een aantal leuke projecten aan voor de verschillende leeftijdsgroepen en daarnaast hebben we 

een aantal vaste terugkerende activiteiten. 

 

Dit schooljaar staan de volgende activiteiten gepland: 

 

 Dode Hoek: september kinderen krijgen uitleg over de gevaren van de dode hoek bij vrachtverkeer. 

 Fietsencontrole: 14 oktober. bewustwording van het belang van een veilige fiets. 

 OK actie: oktober/november verkeersactie door kinderen om ouders en kinderen bewust te maken van de verkeersvei-

ligheid rondom de school . 

 Verkeersspel: voorjaar 2022  

 Verkeersexamen: april 2022. Fietsverkeersexamen voor de groepen 7 en 8. 

 Van 8 naar 1: juni/juli 2022. Project om de leerlingen van groep 8 kennis te laten maken met de nieuwe route naar de 

middelbare school. 

 Spoorwegovergang. Nader te bepalen. Project om kinderen bewust te maken van de gevaren van een spoorwegover-

gang.  

 

De verkeersveiligheid rondom school hebben we voor een groot deel zelf in de hand. Daarom graag ook nog even aandacht 

voor de volgende punten….. 

 

 Vermijd het gebruik van de Markeweg met de auto, 15 minuten voor schooltijd 

en 15 minuten na schooltijd. 

 Inparkeren: zorg dat je de auto zo inparkeert, dat je bij de drukken momenten 

goed zicht hebt door de voorruit. Voor schooltijd: vooruit inparkeren. Dan is het 

op het moment van brengen druk. Na schooltijd: achteruit inparkeren. Dan is 

het op het moment van wegrijden druk.  

 Geef de kinderen de ruimte bij het weggaan op de fiets of lopend van het 

schoolplein. 

Studiedag woensdag 6 oktober 
Woensdag 6 oktober a.s. staat de Onderwijsontmoetings-

dag gepland. Een studiedag voor het gehele bestuur van 

Stichting PrimAH. De leerlingen zijn die dag vrij.  

Het thema van de dag is Kunst en Cultuur. Tijdens deze 

dag worden alle medewerkers van Stichting PrimAH geïn-

spireerd tijdens diverse workshops. Natuurlijk staat ont-

moeten van je collega’s van andere scholen centraal.   


