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 Wijzertje | Gemeten & geweten  

Ieder jaar brengt de Onderwijsinspectie een verslag uit 

naar aanleiding van hun bevindingen in het 

achterliggende inspectiejaar. Dit verslag, ‘De Staat 

van het Onderwijs’, verscheen ook vorige week 

weer. De teneur in dit rapport: de scholen doen erg 

hun best om goed onderwijs te verzorgen, maar de 

opbrengsten voor de basisvakken zijn onder de 

maat. Met andere woorden: Teveel kinderen leren 

te laat of te slecht lezen en rekenen. Niet echt 

motiverend dit. 

En de oplossing: ga de komende jaren nóg meer of nóg langere reken- en taallessen 

geven. En dat klinkt ook niet om blij van te worden. 

Alsof je een kind bent dat een schoolrapport krijgt: Lieve school, je doet goed je best, maar je hebt een 

onvoldoende voor de belangrijkste vakken. Om je te helpen gaan we voortaan bijna alleen nog doen wat je 

lastig vindt. Heel veel succes. 

Natuurlijk is het onze taak om als basisschool hard te werken aan het tijdig bijbrengen van de 

basisvaardigheden. Daarvoor is goed lesmateriaal nodig. En goede leerkrachten.  

Maar hoe meten we kwaliteit van onderwijs? Is dat echt een bovengemiddeld getal voor de resultaten per 

school en per groep? En hoe meten we de kwaliteit van de leerkracht? Is dat iemand die de juiste didactische 

stappen zet en de administratie op orde heeft van het leerlingvolgsysteem of is er meer? De vraag stellen is 

haar beantwoorden.  

Welke juf of meester is voor uzelf vroeger van betekenis geweest? Was dat de juf die jou begreep, waardeerde, 

om je gaf? Kinderen hebben mensen van betekenis nodig in hun leven. Volwassenen die hen op waarde weten 

te schatten. Mensen die oprecht om hen geven, hen met liefde en geduld, met raad en daad bijstaan. En daar 

horen natuurlijk ook de lessen taal en rekenen bij. Maar de echte verbinding komt tot stand door hele andere 

dingen en op hele andere momenten: tijdens een schoolreisje misschien of dat mooie momentje voor of na 

schooltijd. En als die verbinding er is, volgt het geloof en de motivatie voor het schoolwerk vaak ook wel.  

‘Een kind is meer dan taal en rekenen.’ Is het motto van het toetssysteem van IEP. Dat klinkt veelbelovend. 

Veelbelovend is ook de belofte die God geeft: “Laat de kinderen tot Mij komen en hinder hen daarbij niet. Want 

voor kinderen is het hemels koninkrijk.”  

Een hemels koninkrijk gaat niet over zichtbare of meetbare dingen. Het gaat over dingen die er écht toe doen. 

We gaan voor welbevinden en geluk. Van ieder kind.  

Desnoods met een goeie taal- of rekenles. 

 

 Kinderen | komen & gaan 

Vier kinderen werden 4. En dat vieren we. Sofie, Bobby, Jaxon en Elynn zijn er bijgekomen in groep 1. Jaxon was 

al 4, maar hij kwam alsnog naar ons dorp verhuizen vanuit Ierland. Gezellig en van harte welkom! We hopen dat 

jullie een fijne schooltijd mogen hebben op onze Wegwijzer. 

Jammer genoeg hebben we deze week ook afscheid moeten nemen van Jessica uit groep 3 en haar zus Natasha 

uit groep 5. Hoewel ze nog geen jaar in Krimpen wonen, gaan zij alweer verhuizen. Dat was vooraf niet voorzien, 
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maar soms lopen dingen anders in het leven. We wensen jullie als gezin een hele mooie, gezegende tijd op de 

nieuwe woon- en schoolplek! 

 

 Lied van de maand |  psalmen & gezangen 

Iedere maand zingen we in de klassen een lied. Dit lied wordt in die maand ook in de plaatselijke kerken 

gezongen. We hebben een liedrooster voor 4 jaar zodat hetzelfde lied over 4 jaar weer aan de beurt komt. We 

zingen in de maand mei: ‘Het is feest vandaag’ (Weerklank 586 en Liedboek 683) en in de maand juni zingen we 

ons laatste lied: ‘Zegen ons Algoede.’ (Weerklank 477 en Liedboek 415). 

 

 Spaardoel| geven & ontvangen 

Dit jaar sparen we door voor het project: Coming Home. Dit is een stichting met 

diverse projecten in Roemenië waaronder een educatief project. Uitgebreidere 

informatie staat op de website van de school onder ouders\spaarproject.  

Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen. Op deze manier leren zij 

heel concreet om iets af te staan aan onze naaste die het veel minder goed 

heeft dan wij. Natuurlijk is meedoen vrijblijvend. Vindt u het niet fijn of handig om uw 

kind iets mee te geven, dan kunt u misschien een thuisritueeltje ontwikkelen door samen met uw kind te 

doneren via deze QR-code (of door deze betaallink aan te klikken). Zo leert u uw kinderen om te delen anno 

nu. Als afsluiting van dit spaarproject hopen we 2 acties te houden: een minimarkt en een sponsorloop. U gaat 

daar nog meer van horen. 

Voor Oekraïne hebben we meegedaan met een inzamelingsactie lege flessen. Veel kinderen hebben hier hun 

uiterste best voor gedaan. Het statiegeldbonnetje gaf uiteindelijk een bedrag aan van € 300,-- Heel hartelijk 

bedankt. 

 

 Oekraïne| schoolkinderen & kleuters 

Zoals u wellicht gehoord hebt, worden in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk opvanglocaties klaargemaakt voor 

Oekraïense vluchtelingen in de Krimpenerwaard. Een aantal ouders heeft gereageerd op de oproep om mogelijk 

iets te kunnen betekenen voor opvang, vervoer etc. Op dit moment is er nog veel onduidelijk. Hoeveel mensen 

komen er? Hoeveel kinderen melden zich aan voor school? Hoe gaat het onderwijs eruitzien? Wat betekent dit 

voor de leerkrachten, de groep etc. En blijven deze mensen langere tijd of kunnen/willen ze weer terug zodra 

dit mogelijk is? Heel veel vragen. Een paar antwoorden hebben we ook al. Hierbij een schrijven van de 

directeur-bestuurder van onze Stichting:  In de afgelopen weken waren wij getuige hoe een vluchtelingenstroom 

op gang kwam vanuit Oekraïne naar Nederland. Ook in onze regio streken de eerste vluchtelingen neer, veelal 

n.a.v. particulier initiatief. En ook in de noodopvang in Schoonhoven verblijven inmiddels vluchtelingen. De 

komende periode verwachten wij dat dit aantal flink toe zal nemen vanwege de afspraken die de landelijke 

overheid maakte. Onder hen veel kinderen. Voor deze kinderen willen wij onderwijs en begeleiding verzorgen. 

Wij voerden de afgelopen twee weken intensief overleg over de vraag hoe dit vorm te geven. Er zijn op dit 

moment nog veel vragen en onduidelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld nog geen zicht op de werkelijke aantallen 

leerlingen en hun leeftijden. De verwachting is dat er op de langere termijn verschillende locaties nodig zijn. Er is 

voor de eerste start van onderwijs en begeleiding inmiddels 1 schoollocatie ingericht. Dat is CBS de Ark in 

Bergambacht. Hier is ook de ISK van de gemeente Krimpenerwaard gehuisvest. Sinds maandag 4 april zijn hier 

de eerste kinderen ingestroomd. Komende week zal dat aantal naar verwachting snel oplopen. Deze klas richt 

zich in eerste instantie op kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar, de groepen 3 t/m 8 van de basisschool. 

https://pcb-dewegwijzer.nl/spaarproject/
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=q8U85bJVSVOHrvPXF3-Y1g&qsl_reqcnt=1
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Kinderen in de leeftijdsgroep van 4 t/m 6 jaar worden nu nog bij voorkeur opgevangen in een kleutergroep op 

het dorp waar zij verblijven. Mogelijkheden om ook voor deze groep leerlingen een centrale opvang te realiseren 

worden nader onderzocht. De informatie kan per dag veranderen, afhankelijk van de actuele ontwikkelingen. Via 

de website www.krimpenerwaard.nl/oekraine bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. De 

grootste uitdaging is om voldoende (onderwijskundig) personeel te vinden. Als u daar zelf iets in kunt betekenen, 

of u kent mensen in uw omgeving, dan komen wij graag met u in contact. U kunt zich daarvoor wenden tot de 

directeur van de school. 

 Corona| regels & aanbevelingen 

Die andere gezondheidscrisis bestaat ook nog steeds, ook al is deze op dit moment onder controle. De GGD 

meldt dat preventief testen voor leerlingen en leerkrachten niet meer wordt geadviseerd. Wél wordt 

geadviseerd om dit bij klachten te doen. Zelftesten zijn nog steeds op school verkrijgbaar. Wij geven deze niet 

meer automatisch mee, maar u kunt er desgewenst om vragen (via een kind). We hebben nog voorraad. 

 
 Groepenverdeling 22-23 | verdeling & personeel 

Het is ieder jaar weer zoeken naar de beste groepenverdeling voor het volgende cursusjaar. We kijken hierbij 

onder andere naar groepsaantallen en naar de verdeling van zorgbehoeften. Voor komend jaar is het gelukt om 

opnieuw 7 groepen samen te stellen (mede door de nog 1 keer beschikbare NPO-gelden). De verdeling wordt 

als volgt: 
Groep 1 (en daar komen de kinderen die 4 jaar worden gedurende het jaar bij, zolang dit verantwoord blijft) 

Groep 2 

Groep 3 

Groep 4-5 

Groep 5-6 

Groep 7 

Groep 8 

Ondertussen proberen we ook ons personeelsplaatje rond te krijgen, maar dat lukt nog niet helemaal. Dat 

wordt dus nog erg spannend. Ook wij merken nu keihard dat onderwijspersoneel gewoon domweg niet meer te 

vinden is.  

Het goede nieuws is, dat wij wel een ervaren bovenbouwjuf voor 3 dagen per week hebben kunnen benoemen: 

juf Myrthe uit Krimpen aan de Lek hoopt met ingang van de nieuwe cursus ons team te komen versterken. Daar 

zijn we natuurlijk erg blij mee. Zeer van harte welkom Myrthe! 

Ondertussen zoeken we nog verder naar midden- en bovenbouwpersoneel. Tijdelijk voor de dan lopende 

zwangerschapsverloven van zomer tot kerst (3 dagen per week en 2 dagen per week) en vast 2 dagen per week 

voor de bovenbouw. Tot nu toe heeft er NIEMAND gereageerd. Mocht u iemand weten of over kunnen halen 

die passend bij de schoolidentiteit, bevoegd en bekwaam is: LAAT HET WETEN!!! We hebben anders komend 

jaar echt een fors probleem en zullen dan over moeten gaan op noodscenario’s waar niemand blij van wordt. 

Zodra de externe wervingsronde afgesloten is (en dat is kort na de meivakantie) zullen we u informeren welke 

juf/meester uw kind volgend jaar krijgt.   

 

  Schooladviesraad | even voorstellen & tip 

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Nicolien Kortenoeven en sinds november 2021 ben ik lid van de 

SchoolAdviesRaad. Ik ben getrouwd met Leendert en samen hebben wij twee kinderen. Jurre zit in groep zes en 

Fenne in groep twee. 

Ruim een jaar geleden heb ik ervoor gekozen om mijn betaalde baan op te zeggen. Deze gaf mij helaas geen 

voldoening meer. Omdat ik mijn tijd wel graag nuttig besteed, was het een makkelijke keuze me aan te melden 
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als lid van de SAR, toen hier een plaatsje vrijkwam. Ik ben ruim 15 jaar (directie)secretaresse geweest in het 

IJsselland ziekenhuis dus de rol van secretaris binnen deze schoolcommissie is voor mij de juiste plek. 

Het is fijn om mee te kunnen denken aan hoe we met elkaar de school vormgeven qua christelijke identiteit. We 

hebben allemaal verschillende ideeën en opvattingen en het is goed om er met elkaar over te praten en soms 

een beetje te discussiëren zodat iedereen zich thuis mag voelen op onze school. Zelf vind ik het belangrijk om 

met een open blik naar anderen te kijken en iemand te accepteren zoals hij/zij is. Heb je een vraag of een 

opmerking waarmee we binnen de SAR aan de slag kunnen? Spreek mij dan gerust aan bij het schoolplein! 

 

In de voorgaande nieuwsbrieven werden steeds één of meerdere kinderbijbels 

belicht. Hiermee hoopt de SAR ook thuis een bijdrage te leveren aan het leren 

kennen van (de verhalen in) de Bijbel. Maar…misschien hebben jullie thuis helemaal 

geen kinderbijbel. Zoals Linda Barnhoorn in de laatste nieuwsbrief aangaf, leent zij 

met haar gezin graag een Bijbel uit als je dat zou willen. Dit aanbod geldt nog steeds! 

Een andere manier om thuis aan bijbelonderwijs te doen is via de app ‘Eerst dit’. 

Makkelijk te downloaden op smartphone of tablet. Deze app is ontwikkeld door de 

EO. Hierin kunnen podcasts worden beluisterd. Deze duren slechts 7 minuten en 

kunnen heel inspirerend zijn. Dagelijks worden er nieuwe overdenkingen aangeboden. Hierin wordt een kort 

gedeelte uit de Bijbel voorgelezen met een passende overdenking. 

Speciaal voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is er binnen deze app de podcast ‘Eerst dit kids’. Hierin kun je 

Daan volgen die van alles beleeft en meemaakt. Een aanrader! Vanuit de SAR wensen we jullie veel inspirerende 

momenten - Nicolien Kortenoeven. 

 

 Medezeggenschapsraad | vacature & verkiezing 

Onze school heeft een verplicht medezeggenschapsorgaan. In deze raad zitten 2 personeelsleden en 2 ouders 

die samen (of soms afzonderlijk) adviseren of meeslissen over diverse beleidszaken in de school. Een mooie taak 

om samen-verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De MR komt 4 x per jaar 

in vergadering bijeen. Besproken worden daar onder andere het schoolbeleidsplan, de schoolbegroting en 

andere beleidsmatige zaken. Eén van de ouders heeft bekend gemaakt te willen gaan stoppen eind dit 

cursusjaar. Dit betekent dat er een vacature in de oudergeleding van de MR komt. Wij nodigen alle ouders uit 

om zich aan te melden als kandidaat voor deze vacature. Mochten er meerdere belangstellenden voor zijn, dan 

zal een verkiezing worden uitgeschreven. We streven ernaar om de vacature in te vullen vóór de volgende MR-

vergadering in juni zodat het nieuwe lid dan alvast aan kan haken/kennis kan maken. Mocht u belangstelling 

hebben voor deze vacature, meld dit dan –inclusief een korte motivatie- bij één van de leden van de MR of bij 

ondergetekende vóór 20 mei. 

 

 Regel van de maand | vreedzaam & veilig 

Iedere maand staat een schoolregel centraal. De komende maanden zijn dit de volgende regels: 

 

 

 

 

 

 

 

https://kinderpodcasts.nl/project/eerst-dit-voor-kids/
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 Ouderavond| media & opvoeding 

Hoe lang mag mijn kind op een beeldscherm? 

Hoe zorg ik ervoor dat internet een veilige omgeving is voor mijn kind? 

Welke spelletjes passen bij de leeftijd van mijn kind? 

Woensdagavond na de meivakantie hopen we eindelijk weer eens een ouderavond te hebben. Op verzoek van 

de MR hebben we iets opgezet rond het thema ‘Mediawijsheid’. We hebben een spreekster uitgenodigd van het 

landelijk adviesbureau Social Media Wijs. Zij zal ons meenemen in alle vragen 

en ervaringen die we hebben op het gebied van Social Media en opvoeding.  

U kunt inlopen voor een kopje koffie/thee vanaf 19.30 uur. Om 19.45 zullen we 

de avond openen waarna de leiding van deze avond wordt overgedragen aan 

mw. Linda Vonhof. Rond 21.30 uur hopen we de avond dan af te ronden. 

Omdat we graag willen weten hoeveel stoelen we klaar kunnen zetten, vragen 

we u door middel van deze link zo spoedig mogelijk door te geven of u komt. 

(En u kunt ook gelijk een vraag doorgeven waar u die avond graag een 

antwoord op hoopt te krijgen). 

 

 Rooster 2022-2023| vakanties & vrije dagen 

Het vakantierooster voor ’22-’23 is vastgesteld. Hieronder vindt u nog een keer alle data. 

 

herfstvakantie 24-10-'22 t/m 28-10-'22 

kerstvakantie 26-12-'22 t/m 06-01-'23 

voorjaarsvakantie 27-02-'23 t/m 03-03-'23 

goede vrijdag / Pasen 07-04-'23 t/m 10-04-'23 

meivakantie (1 t/m 5 landelijk, eerste week is overheidsadvies ) 24-04-'23 t/m 05-05-'23 

hemelvaart 18-05-'23 t/m 19-05-'23 

vrijdag voor pinksterweekend 26-05-'23 

2e pinksterdag 29-05-'23 

di na Pinksteren 30-05-'23 

zomervakantie 10-07-'23 t/m 18-08-'23 

  

De volgende dagen zijn lesvrije (mid)dagen: 

  

Vrije middag voor kerstvakantie 23-12-'22 

Studiemiddag schoolfotograafdag 02-09-'22 

Studiedag teamdeelname aan congres 28-09-'22 

Vrije middag voor zomervakantie 07-07-'23 

Vrije middag Sinterklaas 05-12-'22 

Vrije middag Koningsspelen 21-04-'23 

Koningsdag 27-04-'23 

Studiedag eerste cursusdag 22-08-'22 

Studiemiddag voor voorjaarsvakantie 24-02-'23 

Studiedag in Pinkstervakantie 31-05-'23 

Studiedag personeel PCPO 31-10-‘22 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oSU0rbcH_kOSijII4OQi18rWt8qaJqpCtqtmizeqiKlUMzgzVUxDVTRKMkNTUlYwQTlVSTVON0UwNC4u
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 Agenda| mei & juni 

Vrijdag 22 april: Koningsspelen – school om 12.00 uur uit 

25 april t/m 6 mei: Meivakantie 

Zondag 8 mei: Laatste mogelijkheid om plek te reserveren op ouderavond 

Maandag 9 mei: Hoofdluiscontrole 

Woensdag 11 mei: Ouderavond Kind & Media(opvoeding) 

Vrijdag 13 mei: Bidden voor de school (8.30 uur in personeelsruimte) 

Woensdag 18 mei: Schoolreis groep 3-6 

16 t/m 18 mei: Schoolkamp groep 7 

Woensdag 18 mei: SAR-vergadering 

Vrijdag 20 mei: Laatste kans om aan te melden als kandidaat MR 

26 en 27 mei: Hemelvaartsvakantie 

Dinsdag 31 mei: Bidden voor de school (8.30 uur in personeelsruimte) 

Woensdag 1 juni: Minimarkt voor Coming Home 

Donderdag 2 juni: 19.00-20.00 uur Pinsterviering in de kerk (aan de Lek) groep 3-8 

Vrijdag 3 t/m woensdag 8: Pinkstervakantie 

Donderdag 9 juni: MR-vergadering 

Donderdag 16 juni: AC-vergadering 

Vrijdag 17 juni: Bidden voor de school (8.30 uur in personeelsruimte) 

Vrijdag 17 juni: Rapport II wordt gepubliceerd in ouderportaal 

Woensdag 22 juni: Schoolreis groep 1 en 2 

Woensdag 22 juni: Seizoensopening bovenbouw 

Donderdag 23 juni: Seizoensopening onderbouw 

Woensdag 29 juni: Sponsorloop Coming Home 

Vrijdag 1 juli: Nieuwsbrief 6 

Vrijdag 1 juli: Rapport II mee 

Woensdag 8 juli: Afscheidsavond groep 8 

Vrijdag 8 juli: 12.00 uur start zomervakantie 

 

 Niet vergeten| to check & to do 

O Aanmelden kinderen die in cursus 2022-2023  4 jaar worden 

O Kind op maandag geld meegeven voor het goede doel (en/of online doneren) 

O Opgeven ouderavond vóór 9 mei 

O Opgeven als kandidaat voor de MR  

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 


