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Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 

Met de vakantie komt er een einde aan mijn eerste jaar als directeur op de ‘JP’. Vanaf de 
eerste dag voel ik mezelf thuis. De warme, open en huiselijke sfeer op school heeft daar 

zeker aan bijgedragen. Niet alleen het team en de leerlingen zorgen hiervoor, ook ouders 
hebben hier een belangrijk aandeel in. De inzet en hulp die wij van u krijgen bij verschillende 

activiteiten is enorm. Hartelijk dank daarvoor!  
 

Vorige week maandag hebben wij bezoek gehad van het kwaliteitsteam van ons bestuur. Zij 
hebben met ons meegekeken met de vraag: Hoe zien we het heterogeen1 handelen terug in 

het handelen van de leerkracht? Ze hebben met ons meegekeken in de klas en zijn in 
gesprek gegaan met ouders, leerlingen en teamleden. We hebben waardevolle feedback 

gekregen en voorlopige adviezen om mee aan de slag te gaan. Vooral de opmerking: 
“Leerlingen hebben het hier fijn, ze lopen met plezier door school,” was erg mooi om terug 
te krijgen. Fijn ook dat ouders, leerlingen en teamleden hetzelfde beeld van school hebben.  

Een uitgebreidere rapportage zal later nog volgen.  
 

Vandaag hebben wij onze groep 8 uitgezwaaid. Na 8 jaar, voor sommigen wat korter of 
langer, bij ons op school zijn zij klaar voor het voortgezet onderwijs. Gisteravond hebben zij 

tijdens de afscheidsavond afscheid genomen met een spetterende uitvoering van de 
musical. Na de musical was er voor iedere leerling een gedicht, een zelfgekozen 

afscheidsboek en een getuigschrift. De kinderen van groep 8 hebben de school een 
vernieuwde prijzenkast cadeau gegaan, deze kunt u in school komen bekijken.  

Tevens werden wij verrast door een ouder die het woord nam en ons vertelde hoe fijn ze de 
samenwerking met school heeft ervaren en waardering heeft voor hoe wij meedenken en 

kinderen zien. Daarbij had ze een Passend Onderwijs Pluim voor ons aangevraagd en deze is 
aan ons toegekend. Hier zijn wij enorm dankbaar voor én hiervan werden we even stil.   

 
Komende vrijdag begint voor iedereen om 12.15 uur de vakantie. De afgelopen dagen en de 

komende dagen staan in het teken van het afsluiten van het jaar en een beetje vooruitkijken 
naar volgend schooljaar. Ook de Infopost heeft deze insteek.   

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Joris van Veen  

 
 

  

 
1 Met heterogeen wordt bedoeld dat er leerlingen uit meerdere leerjaren in één groep zitten. 



Personele zaken  
Toch nog een wijziging 
Miriam heeft laten weten dat zij een andere baan heeft gevonden. Passend bij de fase van 
haar opleiding zal zij als leerkracht op De Tweeklank gaan werken. Ondanks de krapte op de 
arbeidsmarkt hebben wij in Marjolein Wilschut iemand gevonden die de plek van Miriam in 
gaat nemen. 
 
Eerder bent u op de hoogte gebracht van een vacature als administratieve kracht, inmiddels 
is hier in de persoon van Bernadette Heijkoop (wellicht voor u bekend als medewerker van 
Junis) invulling aan gegeven. Zij zal dit combineren met het opvangen van de TSO bin de 
kleutergroepen op dinsdag en donderdag. Later zal zij zich verder aan u voorstellen. 
 

Wij wensen Miriam heeft veel succes op De Tweeklank en wensen Marjolein en Bernadette 
veel werkplezier op de ‘JP’.  
 
Even voorstellen 
Hallo allemaal en in het bijzonder de kinderen en ouders van groep 

5/6 van het nieuwe schooljaar. 
In deze laatste week van het schooljaar wil ik mij alvast voorstellen, 
want na de vakantie start ik in groep 5/6.  
Ik ben Ria van der Kolk, 53 jaar en woon in het prachtige 
Woubrugge. Ik ben getrouwd met Ruud en samen hebben we vijf 
kinderen, waarvan er nog twee thuis wonen. In de loop van de jaren 
hebben we opvang geboden aan vijf pleegkinderen, van wie er nu nog een bij ons woont. 
Toen ik drie jaar geleden vijftig werd besloot ik alsnog mijn droom waar te gaan maken en 
ben ik de PABO gaan doen. Na drie jaar studeren en stagelopen is de eindstreep behaald en 
kan ik na de vakantie starten als leerkracht in groep 5/6. De kinderen die in groep 5 komen 
zullen mij misschien nog herkennen, want twee jaar geleden heb ik een half jaar gewerkt als 
onderwijsassistente bij de kleuters. De school is dus bekend terrein voor mij. Ik heb heel veel 
zin om na de zomervakantie samen met de kinderen aan de slag te gaan. Tijdens mijn studie 
ben ik enthousiast geworden van bewegend leren en ik wil mij daar verder verdiepen. Ik 
hoop op een fijne samenwerking met ouders en kinderen, zodat we ieder kind kunnen geven 
wat het nodig heeft om verder te groeien. 
Voor nu wens ik jullie een hele fijne zomervakantie. Lekker uitrusten, mooie herinneringen 

maken en veel boeken lezen ☺. 
 
Groetjes, Ria van der Kolk 

 
 

Parkeren en verkeer rond school in de eerste week nieuwe schooljaar 
In de eerste week na de vakantie is het kermis in het dorp, deze zal op de parkeerplaats bij 
school zijn. Hierdoor is er in de eerste week na de vakantie beperkte parkeerruimte op het 
scholeneiland. Houdt u voor informatie rondom de verkeerssituatie het berichtgeving vanuit 
de organisatie in de gaten. Zodra wij meer weten, delen wij dit met u. 

 
  



Financiële verantwoording schoolreis groep 3 t/m 7 
Het organiseren van een schoolreis is een activiteit buiten het reguliere programma, maar 
waaraan wij wel veel waarde hechten. Omdat het buiten het reguliere programma valt en 
wij dit niet vanuit de rijksbijdragen kunnen organiseren, vragen wij u om een vrijwillige 
bijdrage te betalen. Daarnaast draagt de OR een gedeelte bij vanuit de algemene 
ouderbijdrage. Niet iedereen heeft de vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje betaald, er is 
voor 43 van de 69 kinderen betaald. Hierdoor hebben we op deze activiteit een negatief 
resultaat behaald (zie tabel). Dit hebben we op kunnen vangen doordat we een reservering 
hadden voor een educatief uitje wat mede vanwege corona geen doorgang heeft gehad. 
 
Het is passend bij de landelijke trend dat er minder inkomsten vanuit de vrijwillige 
ouderbijdragen zijn. Hierdoor komt het kunnen organiseren van bijvoorbeeld het 

schoolreisje onder druk te staan. In de medezeggenschapsraad zal besproken worden hoe 
wij hier als school in de toekomst mee omgaan. 
 

 
 

Schoolplein in de vakantie 
De afgelopen jaren is gebleken dat na de vakantie de borders uitpuilen van het onkruid. Om 
ervoor te zorgen dat dit nu niet gebeurt, hebben wij uw hulp nodig. Het zou fijn zijn als 

iedereen een keer of af en toe een kijkje op het plein neemt en indien nodig even een uurtje 
wat onkruid verwijderd. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we na de zomer de tuin 
kunnen opbouwen in plaats van dat deze eerst weer beheersbaar moeten maken waardoor 
we weer niet aan het opbouwen toekomen. 
 

Schoolpleinactie 
Komt u met uw gezin in de vakantie een moment om het plein op te knappen? Maak dan 
een leuke foto en stuur deze per e-mail naar j.vanveen@wijdevenen.nl. Geef in de e-mail 

aan of deze op onze socials mag. Onder alle inzendingen verloten wij een cadeaubon van 
IJssalon Jansen in Boskoop.  

 

Studiedag 30 juni 
Tijdens de studiedag van afgelopen donderdag hebben wij onder andere stil gestaan bij het 
kwaliteitsonderzoek waarover u eerder kort heeft gelezen. De belangrijkste conclusie was 

namelijk dat er behoefte is aan kennis over het (effectief) organiseren van goed onderwijs in 
heterogene groepen. Deze vraag is al vaker aan de orde geweest, want het is ook best een 

puzzel om een goede organisatie neer te zetten.  
Eerst hebben we hier in de grote groep gespard over wat voor kennis we missen en of we al 

kennis en mogelijkheden hebben die we kunnen delen om een eerste stap te zetten. En 
kwamen erop dat de ingeslagen weg in de onderbouw met het werken vanuit leerlijnen een 
onderleggen is om meer te kijken naar wat kinderen nodig hebben.  
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Daarnaast willen wij gestructureerder gebruik gaan maken van ons leerplein. Om te bekijken 
hoe wij dit kunnen doen, hebben we donderdag een rooster gemaakt om de 
beschikbaarheid van collega’s in beeld te krijgen en de onderwijsactiviteiten weg te zetten. 
Het meer inzetten van het leerplein voor (groepsoverstijgende) leeractiviteiten is een 
ontwikkeling die we na de zomer gaan inzetten en ontwikkelen, hiervoor hebben wij vanuit 
het samenwerkingsverband SWV Rijnstreek een subsidie toegekend gekregen.  
 

Vanuit de medezeggenschapsraad 
Nu het bijna zomervakantie is, mochten ook wij alweer de laatste MR-vergadering houden 

van dit schooljaar. We mogen terugkijken op een goed vergaderjaar waarin het met een 
nieuwe schooldirecteur weer even aftasten is hoe dat gaat verlopen. En een kleine wisseling 

tussendoor vanuit de personeelsgeleding door het vertrek van Marijke Niesten. Terugkijkend 
op het afgelopen jaar hebben wij unaniem geconcludeerd dat wij dit jaar weer positieve, 
constructieve vergaderingen mochten houden als MR samen met de directeur. En dat wij dit 
graag volgend jaar weer met elkaar voortzetten. 
 

Het afgelopen jaar is er binnen de MR regelmatig gesproken over levensbeschouwelijk 
burgerschap, waarvoor jullie ook allemaal zijn uitgenodigd op de informatieavond en waar 

volgend schooljaar ook verder over gesproken zal worden. Daarnaast zijn er ook tal van 
andere onderwerpen voorbij gekomen zoals algemene ontwikkelingen van de groepen, 
vrijwillige bijdrages voor activiteiten zoals schoolreis en kamp groep 8, procedure rondom 

aanmeldingen van nieuwe leerlingen, luchtkwaliteit op school, onderhoudsplan van de 
school, de ontwikkeling van de GMR (medezeggenschapsraad van heel Wijdevenen) en nog 

meer. Daarnaast mochten wij zoals elk jaar instemming verlenen op een aantal vaste 
onderwerpen, zoals het vakantierooster voor volgend jaar (met alvast de vrijdagmiddag voor 
de zomervakantie vrij volgend jaar), Nationaal Programma Onderwijs, het jaarplan, 
formatieplan, schoolgids. 
 

In de vergaderingen mochten wij ook de input van het team of van u als ouders meenemen. 
Of het nu ging om AVG-regels, zorgen om de formatie of algemene vragen hoe iets nu gaat 
op school. Dank dat jullie ons van input voorzien. Schroom niet om contact met een van ons 
op te nemen als u vragen of input heeft voor ons als MR. U kunt contact leggen door ons 
direct aan te spreken of een e-mail te sturen naar mr.johannespost@wijdevenen.nl 
 
Met een vriendelijke groet, 

 
Thamar Esveld (leerkracht groep 7/8)  
Renze de Gelder (vader Lukas groep 1, Anna groep 4, Micha groep 6)  
Sanne Rietveld-Jansen (leerkracht groep 3/4)  
Adriaan de Wilde (vader Vivian groep 5, Sven en Jurre groep 7) 

 

 
Alle medewerkers van PCB Johannes Post wensen wij u een 

hele fijne vakantie! 
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