
 

 

 

 

Nieuwsbrief januari 2020 

 

Voor in de agenda 
25 januari    open dag 

29 januari   voorlichtingsavond vakkenkeuze 2 en 3 VMBO 

5 februari    mini open huis 

6 februari    voorlopige vakkenkeuze 2 en 3 VMBO  

12 februari    geen lessen i.v.m. studiedag team  

13 februari    DMR, ouderpanel 

17 - 20 februari   projectweek 

18 februari    BPV dag klas 2 

21 - 28 februari   voorjaarsvakantie 

9 – 13 maart   verkortrooster 

9 – 11 maart   voorbereidingsdagen 4 VMBO  voor SEIII  

12 – 20 maart   4 VMBO SEIII 

16 – 20 maart   proefwerkweek brugklas en tweede klas, stageweek klas 3 

27 maart   rapport 2 gaat mee naar huis 

    Uitreiken cijferlijst 4 VMBO  

2 april    definitieve keuze vakkenpakket 2 en 3 VMBO  

    Ouderavond n.a.v. rapport 2 

6 – 9 april   CITO toetsen klas 1, 2 en 3 

7 april    Ouderavond n.a.v. rapport 2 

 

 

Vanuit de schoolleiding Esther Pruijn-Oudshoorn  
Na de kerst zijn we met een frisse blik gestart. Uitgerust en vol energie zijn we met de nieuwe 
lesroosters aan de gang gegaan. Fijn om dan te merken dat dit best goed is 
verlopen. Het is een enorme klus om alles in een rooster te krijgen dat past bij 
de klassen, docenten en de lokalen.  
 
We zitten midden in de wervingstijd en dit is een drukke spannende tijd voor 
de school. De informatieavond van 16 januari voor de toekomstige ouders was 
een succes. Mooi om te zien hoe bevlogen het team over onze school vertelt. 
Ik ben trots dat ik aan dit team leiding mag geven. 
 
 

  



 

 

 

 

Ons onderwijs 
 

  Meer dan een goede school 

 

Wat maakt onze school nou meer dan een goede school. Iedere school hier in 

de omgeving is een goede school. Er zijn echter weinig scholen die onze 

schaalgrootte hebben. Omdat we een kleine school zijn, kennen we al onze 

leerlingen persoonlijk, weten we wie ze zijn en wat ze nodig hebben. We zien 

het als ze hun dag niet hebben en weten het als er meer aan de hand is. 

Relatie voor prestatie staat bij ons hoog in het vaandel. Om je voor iets te 

kunnen motiveren is er succes nodig. Samen met uw kind werken we aan de 

relatie en zorgen we ervoor dat uw kind succeservaringen heeft. Soms met 

vallen en opstaan, maar uiteindelijk met als doel om uw kind te leren leren.  

En dat leren blijf je je leven lang.  

 

Balans 

Januari is het moment dat we ons jaarplan met onze speerpunten tegen het licht houden en bekijken 

waar we staan en wat er nog gedaan moet worden. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het 

vernieuwen van de aula, het zichtbaar maken van de structuren in de school, het omschrijven van 

ons toetsbeleid en het formatieve handelen.  Binnen het team zijn verschillende werkgroepen 

opgericht om ons onderwijs nog beter te maken. We willen meer handen en voeten geven aan ons 

mentoraat. Hierbij kunt u denken aan de vraagstukken wat verstaan wij onder een sterk mentoraat, 

wat verwachten we van de leerling, ouder en docent. Ook wordt er een doorgaande leerlijn 

studievaardigheden ontwikkeld. Een groep docenten is bezig om de leerlijn digitale vaardigheden te 

ontwikkelen. Een andere groep docenten gaat het formatieve handelen in de school borgen en 

onderzoekt wat een volgende stap zou kunnen zijn. Een kleine groep collega’s is bezig om een 

inwerktraject voor nieuwe docent te ontwerpen. En tot slot is er een groep in gesprek over onze  

projectweken. Zij zijn dit aan het bijstellen en bekijken op welke manier we nog meer 

vakoverstijgend kunnen werken. Zo zijn wij als team met en van elkaar aan het leren. 

 

 

Nieuwe aula 

Wat een geduld hebben we gehad met de aula. Het is het wachten wel waard geweest. Het enige 

wat nu nog geleverd moet worden, zijn de hoge tafels en de lange bank voor langs de ramen in de 

aula. Fijn om te zien dat er goed gebruik van wordt gemaakt. 

 

 

 Personele zaken 

Na de kerstvakantie is een aantal nieuwe collega’s gestart: 

- Mevrouw Snier geeft Engels aan de brugklas en de tweede klas.  

- Mevrouw Grondman is met zwangerschapsverlof en de heer Grondman (haar man) vervangt 

haar muzieklessen.  

- Mevrouw  v.d. Zalm zal 1 februari starten als docent Nederlands.  Tot die tijd neemt 

mevrouw Rijsebrij haar lessen waar.  



 

 

 

 

- Aan het eind van de maand gaan we afscheid nemen van de heer Schouten. Hij zal volledig 

gaan werken bij zijn andere werkgever in Delft. Zijn vervanging is inmiddels bijna rond. 

 

 

 

 

 

 

 


