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Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Wat een verschil, de nieuwe boeidelen geven de school een hele mooie frisse uitstraling. 
Niet alleen de buitenkant is opgefrist, na lang wachten is ook het nieuwe meubilair voor 
leerlingen geleverd. Onderstaande foto’s geven een beeld van hoe de kinderen het lokaal 
maandag aantreffen. 
 

 
 
De berichten in deze infopost geven u meer inzicht in waar wij op de achtergrond mee bezig 
zijn en hoe wij tot onze plannen voor het onderwijs komen. Dat is een mooi proces waarin 
wij u graag meenemen. Wij zullen u hierover blijven informeren en blijven betrekken.  
 
Namens het team van PCB Johannes Post, 
Met vriendelijke groet, 
 
Joris van Veen 
 

  



Studietweedaagse directie en Intern Begeleiders SPO WIJ de Venen 
Met de andere scholen van SPO WIJ de Venen werken we samen om GOED onderwijs voor 
alle leerlingen vorm te geven; de kernwaarden Groeien, Ontwikkelen, Ervaren en Delen 
staan daarin centraal. Tijdens de tweedaagse hebben wij onze gezamenlijke strategische 
koers, de denk- en ontwikkelrichting, op bestuursniveau in deelambities uitgewerkt. 
Waaraan is een WIJ de Venen-school te herkennen? Belangrijk daarin is dat iedere school 
zijn eigen identiteit behoudt.  
 
Ook is een start gemaakt met het maken van een nieuw schoolplan, de route hiervan binnen 
de school is uitgewerkt. Iedere vier jaar maakt iedere school een plan over waar het in die 
periode aan wil werken. Waar wil de school aan het eind van de planperiode staan. Voor ons 
betekent dit dat wij een schoolplan 2023-2027 gaan maken waarin staat waar wij in 2027 
willen staan en welke stappen wij de komende jaren willen zetten. Tijdens onder andere de 
studiedagen zullen wij hierover nadenken. Via de Infopost zullen wij u hierover op de hoogte 
houden.   
 

Studiedag 
Tijdens de studiedag van vandaag zijn we met verschillende onderwerpen aan de slag 
gegaan. De ochtend heeft in het teken gestaan van het traject ten aanzien van Teach Like a 
Champion. We hebben kennisgemaakt met een aantal technieken die wij in kunnen zetten 
om het onderwijs effectiever vorm te geven. Deze technieken gaan we de komende periode 
uitproberen. Op de studiedag van 21 november gaan we deze evalueren en bekijken welke 
technieken wij structureel in gaan zetten. 
 
In de middag zijn we aan de slag geweest met het portfolio. Vanuit de aanpassingen van 
vorig jaar en de terugkoppeling vanuit ouders tijdens het koffiegesprek zijn we tot nieuwe 
ontwikkelingen gekomen. De komende periode gaan we aan de slag met het vormgeven en 
inhoud geven aan de rapportage vanuit de leerkracht. In deze rapportage willen wij onze 
zienswijze geven over resultaten vanuit de leerlijnen en doelen én over de ontwikkeling van 
verschillende competenties. We hebben gesproken over hoe we hier vanaf groep 1 t/m 
groep 8 één lijn in krijgen. Het heeft even tijd nodig om dit vorm te geven, wij verwachten 
dat wij dit bij het portfolio van februari rond hebben.     
 

Agenda 
27-9-2022  Schoolfotograaf 

5-10-2022 t/m 14-10-2022 Kinderboekenweek 

 
 

Bijlagen vanuit samenwerkingspartners 

 
Centrum voor Jeugd en Gezin: Ieder kind heeft grenzen nodig (artikel) 
Centrum voor Jeugd en Gezin: Zo help je kinderen een scheiding door! (webinar) 
Hervormde gemeente: Uitnodiging clubs en startdag 
Gezamenlijke kerken Hazerswoude en Koudekerk: KliederkerkKinderconcert 
 

De volgende Infopost verschijnt in de week van 26 september. 

https://wijdevenen-my.sharepoint.com/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/Documents/Documenten/2223/Infopost/bijlagen%20Infopost%203/Grenzen%20stellen%20-%200-4%20-%20platte%20tekst.pdf
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/Documents/Documenten/2223/Infopost/bijlagen%20Infopost%203/CJG%20webinar%20Zo%20help%20je%20kinderen%20een%20scheiding%20door!.pdf
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/Documents/Documenten/2223/Infopost/bijlagen%20Infopost%203/startdag%20en%20uitnodiging%20club.pdf
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/Documents/Documenten/2223/Infopost/bijlagen%20Infopost%203/PosterKliederkerkKinderconcert-221001.png

