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Teksten op rij…. 
 
Verschillende ouders hebben school benaderd, dat ze de Nieuwsflits zoveel prettiger vinden dan 
de Nieuwsbrief die we voorheen maakten.  
Inmiddels zijn er echter ook een paar ouders die aan hebben gegeven de Nieuwsflits te 
onoverzichtelijk te vinden. Zij hebben juist voorkeur voor uitgeschreven teksten op rij.  
 
Omdat de teksten van de Nieuwsflits verzameld worden in een tekstdocumentje, is het een kleine 
moeite om een link naar deze teksten op rij in de Nieuwsflits te zetten.  
 
Daarom onder de noemer: kleine moeite, groot plezier: 
alle teksten die via een link in de Nieuwsflits te lezen zijn, zullen voortaan ook op rij in een recht 
toe recht aan document in de Nieuwsflits gezet worden.   
Dat we dan ook maar gewoon Teksten op rij gaan noemen… 
 

 

Verslag MR: 
 
Op 29 januari is de MR weer bij elkaar gekomen. Door ziekte van haar zoon kon Natasja 
helaas niet aansluiten.  
Verder waren alle MR leden aanwezig.  
 
De MR heeft  haar leden geïnventariseerd en de zittings duur. Natasja zal volgend jaar 
geen MR lid meer zijn omdat haar zoon dan naar het VO is uitgestroomd. De andere OMR 
leden hebben de zittingsduur nog niet volgemaakt (3 jaar) en zullen dan ook aanblijven. Er 
zal voor het nieuwe schooljaar dan ook 1 nieuw ouderlid nodig zijn. Volgende vergadering 
wordt de procedure hiervoor uitgeschreven/ in gang gezet. (ouders worden nu alvast 
uitgenodigd om te bedenken of ze zitting in de MR een mooie taak vinden) 
 
Voldoende ouders vinden voor de hulp bij de Pleinwacht blijft een probleem. Het kost te 
veel moeite en tijd dit moment voor school. En dus teveel geld. Het is niet haalbaar om dit 
in de toekomst op deze manier te handhaven. De MR heeft dit jaar echter afgesproken 
om de ouders nog op een vriendelijke manier aan te sporen haar verantwoordelijkheid te 
nemen in deze. De MR vraagt daarom aan het team om tijdens de studiedagen te 
bespreken hoe ze ouders op een positieve manier kunnen aanspreken op het lopen van 
pleinwacht tijdens de middagpauze.  
 
Het Bredeschool overleg kent op dit moment knelpunten. Dit terwijl de KJS 
goede samenwerking als Bredeschool erg belangrijk vindt en zich hier altijd voor heeft 
ingezet.  De MR wil graag met de MR van de Rank in gesprek hierover. Ze zal dan ook de 
MR van de Rank uitnodigen. 
 
Rapporten komen er aan, we gaan weer veel resultaten zien van cito. Besproken is dat de 
mate waarin belang gehecht wordt aan deze resultaten door de ouders op onze school, 
erg groot lijkt. Dit vinden de leden van de MR eigenlijk jammer. Is dit wel in het belang 



van de kinderen? Hoe zit het met de waardering voor talenten als het mooi kunnen 
tekenen? Het creatief zijn of het inzicht hebben in techniek?  Of de waardering voor 
kinderen die heel sociaal zijn en lieve dingen doen op school, zoals anderen helpen? Hoe 
laat school waardering zien voor kinderen die heel erg hun best doen? (als ze geen hoog 
cijfer halen omdat dit niet bij hun IQ past?) Op het Maxima college wordt gewerkt met 
kanjerpunten. Dit wordt door de MR een mooie manier van werken gevonden. De MR 
vraagt aan het team om tijdens de studiedagen te bespreken of deze manier van werken 
ook passend zou kunnen zijn voor de KJS. 
Daarnaast wil de MR vervolgens weten of de genoemde talenten (en mogelijk de 
behaalde kanjerpunten) op het rapport een plaats zouden kunnen krijgen. (Dit zal bij het 
komende rapport niet meer gaan lukken. Dus het is een vraag gericht op de toekomst) 
 
GVO/HVO, op de school wordt godsdienst onderwijs gegeven onder schooltijd. Dit zijn PC 
lessen, hier heeft de MR in het verleden voor gekozen. Voorheen werden er ook HVO 
(humanistisch vormend onderwijs) lessen gegeven, daar was op den duur niet voldoende 
interesse voor. De MR vindt dat eigenlijk jammer. Ook vragen ze zich af of de huidige 
ouders nog steeds vinden dat er godsdienstlessen gegeven moeten worden (er zijn elke 
jaar weer voldoende aanmeldingen dus daar lijkt het wel op... maar moeten deze dan 
onder schooltijd gegeven worden??) 
De MR vraagt aan de directie om een enquête uit te doen bij ouders over dit onderwerp. 
Ook is het goed om dit onderwerp met de leerlingenraad te bespreken.  
 
De MR heeft besloten dit schooljaar geen oudertevredenheid enquête uit te voeren. 
Volgend schooljaar wel weer. 
 
Tot slot is er een vraag ingebracht door een ouder. Deze ging over huiswerk. Waarom 
geeft de KJS huiswerk? Er is een waardevolle discussie gevoerd. De KJS geeft heel bewust 
en weloverwogen huiswerk aan kinderen. Niet alle kinderen krijgen hetzelfde en/of 
evenveel huiswerk. Maar over het geheel zijn er in school wel eenduidige afspraken over. 
Zijn deze afspraken nog van deze tijd? (veel VO scholen schaffen huiswerk af...) De MR 
vraagt aan het team van school om hier ook samen naar te kijken.... 
 
Een boel 'huiswerk' voor het team dus naar aanleiding van deze MR vergadering.  
Wordt vervolgd.... 
 
 
 

Afscheid juf Anouk en nieuwe leerkrachten groep 1-2B 
 

Met ingang van 1 maart,  gaat juf Anouk elders werken. Ze is 

gevraagd op haar ‘oude school’ om juf te worden. Juf Anouk gaat 

met pijn in haar hart bij ons weg, maar deze droombaan kon ze niet 

laten lopen.  

 

We zijn blij u te kunnen melden dat we voor de groep, 2 leuke 

nieuwe leerkrachten hebben gevonden.  

 

Vanaf 1 maart zal juf Marjolein Rietdijk bij ons komen werken.  



Juf Marjolein is een leuke (en zoals de kinderen gevraagd hebben 

mooie) jonge juf. Ze heeft in 2018 de Pabo afgerond 

met specialisatie Onderbouw.  

Op dit moment woont de juf nog in Ouddorp, maar 

nu ze bij ons een baan heeft, wil ze snel richting 

Barendrecht verhuizen. In de maand maart staat juf 

Marjolein full time voor groep 1-2B. Vanaf april op 

maandag, dinsdag en woensdag. 

 

 

 

 

Vanaf april zal juf Ingrid Brummelink naast juf Marjolein les gaan 

geven. Juf Ingrid is een meer ervaren juf (en zoals 

de kinderen gevraagd hebben) lacht ze veel en graag 

en is ze erg lief.  

Juf Ingrid zal vanaf april op de donderdagen en 

vrijdagen les geven in 1-2B. Juf Ingrid woont al met 

haar man en 3 kinderen in Barendrecht.  

 

 

 

 

Allebei de juffen zullen in februari langs komen in de klas om kennis 

te maken met de kinderen.  

Ook zullen ze met juf Anouk de overdracht doorspreken. Juf Ingrid 

zal bij de meeste rapportage gesprekken aanwezig zijn. 

 

Op woensdag 20 februari nemen we afscheid van juf Anouk. In de 

ochtend doen de kinderen in de klas dit (klassenouders hebben iets 

leuks geregeld). Om 12.30 uur zijn alle ouders die afscheid willen 

nemen van juf Anouk welkom in het lokaal van groep 1-2B. 

Later die middag neemt het team afscheid van juf Anouk. (natuurlijk 

is er donderdag 21 februari ook nog wel… maar afscheid nemen de 

laatste dag voor de voorjaarsvakantie vonden we minder handig. ) 

 

We vinden het jammer dat juf Anouk ons gaat verlaten en zullen 

haar zeker gaan missen. 

We wensen juf Anouk alle goeds en een geweldige tijd op haar 

nieuwe werkplek.  

  

Wij zijn heel erg blij met deze nieuwe collega’s en wensen hen een 

heel fijne tijd bij ons op de KJS. 

 

Bent u benieuwd naar de invulling van de Studiedagen van het team? Hier vindt u een verslag… 
 
Opbrengsten geanalyseerd 
Op maandagochtend hebben de leerkrachten de leerling resultaten van de eerste helft van dit 
schooljaar geanalyseerd. Hoe waren de resultaten op school niveau? Past dit bij onze leerling 
populatie? Hoe verhouden de resultaten zich tot vergelijkbare scholen? 
Hoe waren de resultaten op groepsniveau? Welke vakken gingen goed en welke minder? Hoe zal 
dat gekomen zijn? Maar vooral: wat kunnen leerkrachten anders gaan doen komende periode om 
resultaten te verhogen? Wat vraagt dit van het leerkracht gedrag? 



Over dat laatste is er veel uitgewisseld tussen de leerkrachten. Hoe werk je met een groep aan 
rekenen? Aan begrijpend lezen? Op de studiedagen die wij samen hebben, leren we vooral heel 
veel van elkaar.  
In de middag is er ingezoomd op de groep maar ook op individuele leerlingen. Dit doen 
leerkrachten samen met de interne begeleidster. In een een op een gesprek wordt doorgenomen 
welke oplossingen de leerkracht in gaat zetten. Natuurlijk is een belangrijk onderdeel van dat 
gesprek: gaat dat lukken, of is daar hulp bij nodig? Dat kan hulp zijn voor de leerkracht, of hulp 
voor (individuele) kinderen.  
 
In de middag is er ook aan rapporten geschreven. Dit hebben we dit schooljaar zo georganiseerd 
om de werkdruk van leerkrachten te verminderen (vorige jaren deden leerkrachten dit vooral in 
de avond uren…) 
 
Schoolontwikkeling besproken 
Op dinsdag zijn we de ochtend gestart met gesprek over de schoolontwikkeling. Welke kansen 
liggen er nog voor de KJS om ons onderwijs te moderniseren?  
De inzichten en ideeën die we meebrachten uit Canada waren al eerder gedeeld. We hebben 
besproken hoe er het komende half jaar door leerkrachten wordt gekeken naar mogelijkheden 
om nieuwe werkwijzen uit te proberen.  
Want schoolontwikkeling is een doorlopend proces en op dit moment hebben we er voor gekozen 
om vooral te experimenteren met de nieuwe inzichten die we hebben gekregen. Om vervolgens 
deze in juni (de volgende studiedagen) aan elkaar te presenteren wat er is geleerd.  
 
Lopende zaken doorgenomen 
De ICT in het onderwijs ontwikkeld zich in hoog tempo. We krijgen veel te maken met nieuwe 
apparatuur en nieuwe (digitale) mogelijkheden. Wat kunnen we verwachten en hoe gaan we daar 
dan mee om? 
Als onderdeel van OZHW hebben we meer en meer te maken met een doorgaande leerlijn PO/VO, 
wat brengt dat voor ons mee?  
De werkdrukverminderingsgelden worden nu een half schooljaar ingezet. Hebben we de juiste 
keuzes gemaakt? Hoe gaan we volgend schooljaar met deze gelden om? (want we moeten alweer 
aan de slag met de voorbereidingen van volgend schooljaar) 
 
Oplossingen voor knelpunten bedacht 
De Pleinwacht… het blijft een hardnekkig probleem.  
We zijn het eens dat het erg prettig is voor de kinderen dat ze tussen de middag gezellig en rustig 
op school kunnen eten. Dat het buitenspelen ook goed verloopt als er voldoende goed toezicht is.  
Graag willen we dit handhaven.  
We moeten als team echter ook erkennen dat de manier waarop we nu steeds blijven worstelen 
met een tekort aan ouderhulp op het plein niet meer te doen is.  
Het kost Gerdi veel te veel tijd om voldoende hulp te krijgen. Het is niet prettig voor ons maar ook 
niet voor ouders hoe het nu loopt.  
 
Als het continurooster niet haalbaar blijkt in praktijk, dan moeten we dat onder ogen gaan zien… 
We kunnen geen manier van werken bedenken die een continurooster mogelijk maakt die zo 
goed werkt als de situatie nu is… We weten van onderzoeken (en ervaring) dat overblijf met 
betaalde krachten school ook veel werk kost maar ook dat dit minder rustig en positief werkt voor 
de kinderen. Daarbij kost het dan geld voor ouders.  
 
 



Daarom hebben we een andere mogelijkheid bedacht om voldoende ouderhulp tijdens de 
Pleinwacht te krijgen. Deze andere mogelijkheid willen we later dit schooljaar uit gaan proberen 
als Pilot. 
Het komt er dan kort gezegd op neer dat de Pleinwacht over de groepen verdeeld gaat worden. 
Als elke groep een poosje (een week?) de verantwoordelijkheid krijgt voor de invulling van de 
Pleinwacht door ouders (het deel dat school elke dag voor haar rekening neemt blijft staan), 
hopen we dat de ouders van die groep de week zelf/samen kan vullen.  
In een schooljaar tijd zou de groep dan een paar weken aan de beurt komen om dit te doen.  
 
Graag willen we met klassenouders in gesprek over deze mogelijkheid.  
Dus dat is het eerste dat we komende periode zullen gaan doen… in gesprek met ouders het idee 
verder uitwerken.  
U hoort/leest hier tzt dus meer over.  
Want graag werken we samen aan een positieve oplossing voor dit (hardnekkige) probleem.  
 
 

 


