
Teksten op rij, Nieuwsflits 4 schooljaar 19-20 

KJS aanwezig op klimaattop! 
 
Aanstaande vrijdag gaat groep 6 van onze school naar de klimaattop.  
Om op een goede manier een bijdrage te kunnen leveren zijn er al verschillende lessen gevolgd 
over milieu problematieken en mogelijke oplossingen.  
 
Over het geleerde en bedachte oplossingen zijn presentaties gemaakt.  
Deze worden aanstaande vrijdag meegenomen in de ochtend die de groep op het LexLaB in 
Dordrecht mee gaat maken.  
 
Op deze manier denken we dat onze kinderen meer leren dan alleen taal en rekenen (alhoewel 
ook op dat gebied geleerd wordt als ze met milieuvraagstukken bezig zijn).  
Daarnaast helpen we ze in hun ontwikkeling naar verantwoordelijke wereldburgers waardoor ze 
verder kijken dan hun eigen huis, dorp en problemen alleen.  
 
Meer lezen en zien hierover?  
Dat kan hier: http://www.lexlab.nl/projects/kinderklimaattop/ 
 

Wist u dat.... 
 
Wist u dat ook wij op onze school hard moeten werken om dagelijks goede leerkrachten voor de 
groep te krijgen?  
Op onze school hebben we te maken met twee langdurig zieke leerkrachten. Voor één van de 
leerkrachten hebben we structurele vervanging gevonden en kunnen regelen dit schooljaar.  
 
Voor de andere vervanging werken juf Femke en juf Jolanda meer dan waarvoor zij zijn 
aangesteld.  
Dat is natuurlijk mooi en lief. Want juf Jolanda en juf Femke zijn ervaren leerkrachten en heel 
bekend met de KJS.  
 
Echter zij werken in de basis niet voor niets parttime. Dit doen zij omdat ze thuis nog een gezin 
hebben waar ze goed voor willen zorgen en omdat ze ook in de eigen familie nog het nodige werk 
hebben liggen.  
Toch komen deze leerkrachten nu al vanaf de start van het schooljaar extra uren maken om een 
en ander goed te laten verlopen op school voor onze kinderen.  
Naast dat ze extra voor de klas staan is juf Jolanda druk met o.a. het organiseren van de 
informatieavond over het VO voor de groepen 7 en 8. Juf Femke stopt erg veel tijd en energie in 
de organisatie van de talentmiddagen.  
 
Het leek ons handig om u hier over te informeren.  
Dan begrijpt u misschien nog beter waarom ook wij denken dat er structurele oplossingen moeten 
komen voor het personeelstekort in het onderwijs.  
 

Maaike Ouwerkerk legt taak in de medezeggenschapsraad (MR) neer 
 
Maaike Ouwerkerk is een aantal jaren OMR lid (ouder lid van de medezeggenschapsraad) 
geweest. Ze heeft besloten deze taak niet langer uit te zullen voeren. 
Onderstaand legt zij uit waarom zij tot deze keuze gekomen is: 
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De afgelopen jaren ben ik met veel plezier lid geweest van de MR van de KJS. Vele 
agendapunten hebben de revue gepasseerd en nieuwe stappen zijn in gang gezet. Zo 
hebben we het regelmatig gehad over de invulling van het pleinwachtrooster, de 
samenwerking met de andere partijen van het RaJuBiBos en allerlei zaken die het 
onderwijs op de KJS nog beter kunnen maken. Ik denk dat daar mooie stappen zijn gezet. 
Uitbreiding van mijn eigen werktijd, wisseling van functie binnen mijn werk en het starten 
van een masteropleiding hebben mij doen besluiten mijn stokje door te geven aan een 
andere ouder.  
Ik wil alle ouders bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren! En mijn opvolger 
heel veel plezier wensen in zijn of haar tijd als lid van de MR van de KJS. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Maaike Ouwerkerk 
 
Maaike heeft met veel betrokkenheid en kennis van zaken haar rol in de MR op zich 
genomen. Dit is zeker van meerwaarde geweest voor de KJS.  
We zullen haar missen in deze taak.  
 
De MR zal op een gepaste manier afscheid van Maaike nemen. Daarnaast is de MR nu op 
zoek naar een nieuw ouder lid.  
Deze week nog ontvangen alle ouders via Parro een uitnodiging om zich verkiesbaar te 
stellen voor de MR.  
 
Mocht u graag mee willen denken en praten over het onderwijs op de KJS, houd dan Parro 
deze week extra in de gaten! 
  

Verslag MR vergadering van 4-11-19 
 
Afgelopen maandag 4 november was de tweede MR vergadering van dit schooljaar.  
 
We hebben samen de GMR notulen en bijlagen besproken. Tevens heeft Maaike Ouwerkerk 
aangegeven de MR te willen verlaten. Hierdoor zal er op zeer korte termijn een vacature uit gaan 
voor een nieuw MR lid (oudergeleding). In de huidige Nieuwflits schrijft zij hoe het komt dat ze 
tussentijds haar taak neer legt.  
 
Bij schoolse zaken is er gesproken over het ruimtegebrek in de school. Er is vaak te weinig ruimte 
in de school om apart met leerlingen of met groepjes leerlingen te kunnen werken. Een eerste 
oplossing is nu bedacht. Er gaat structureel gebruik gemaakt worden van het technieklokaal. 
Helaas is hierdoor niet alle ruimte gebrek opgelost, dus er wordt nog doorgezocht naar andere/ 
meer oplossingen.  
 
Deze week is Leontine Hemmes kennis komen maken met de KJS. Zij zal vanaf december onze 
administratrice Gerdi ter Heegde vervangen. Gerdi heeft namelijk per 1 december een andere 
baan. Deze maand loopt Leontine een aantal dagen mee met Gerdi. 
 
Als laatste is met de ouders binnen de MR gekeken naar het schoolplan dat de school moet gaan 
schrijven. Aan de ouders is de vraag gesteld: Waar ben je trots op met betrekking tot de KJS? 
Ouders noemden de volgende punten: 



- omgang met leerlingen 
- gezien en gehoord worden 
- humor 
- ontspannen prettig en veilig klimaat 
- tevreden kinderen die graag naar school gaan 
- via parro is te zien dat de kinderen in de lessen interactief bezig zijn 
- er wordt gekeken naar het individuele kind 
 
Op de vraag wat de valkuilen van de KJS zijn of de punten waaraan gewerkt moet worden, gaf de 
oudergeleding van de MR aan: 
- soms is het teveel. We moeten alert blijven dat er niet te veel activiteiten zijn. We willen soms te 
veel. 
De MR heeft de directie geadviseerd om meer ouders mee te laten denken over de 
verbeterpunten die verwerkt zouden kunnen worden in de langere termijnplannen van de school.  
 
Daarna is nog kort gesproken over de talentmiddagen. Wat is de opzet, welke workshops kunnen 
er gevolgd worden? 
 
Volgende MR vergadering is op 21 januari 2020. 
 
 

Leontine Hemmes is onze nieuwe administratieve medewerkster 
 
Met ingang van 1 december is Leontine Hemmes onze nieuwe administratieve medewerkster. Nu 
al heeft ze kennis gemaakt met de school/ het team. Ook heeft ze al een inwerk dag gehad waarbij 
Gerdi (onze huidige administratieve medewerkster) haar al een stukje wegwijs heeft gemaakt.  
We zijn blij met deze inzet en enthousiasme van Leontine.  
 
In de volgende Nieuwsflits zal ze een stukje over zichzelf schrijven om zich aan u voor te stellen. 
Natuurlijk met een foto erbij.  
 

Als een kind of een groep een extra steuntje kan gebruiken 
 
Wij weten op school dat het erg belangrijk is dat kinderen zich goed en gelukkig voelen in de klas. 
Leren gaat hierdoor beter en/of andersom: als kinderen niet gelukkig zijn, zit dit het leerproces in 
de weg.  
 
Hoe het gaat in elke groep, houden we dan ook goed in de gaten. Is de sfeer goed? Werken de 
kinderen goed en positief samen?  
Wanneer dit in een groep wat minder gaat; wat is er aan de hand en wat is er nodig om dit te 
veranderen?  
 
In eerste instantie proberen we de dingen zelf en samen op te lossen.  
Lukt dit in onze ogen onvoldoende dan schakelen we hulp in van buitenaf.  
Als we dit doen, dan weten ouders dit. We stellen ouders dan op de hoogte van wat wij denken 
dat er speelt en hoe we hier mee aan de slag gaan.  
Dit doen we schriftelijk maar meestal organiseren we ook een ouder bijeenkomst. (soms in de 
vorm van koffiedrink momenten, soms in de vorm van een ouderavond). 
 
Extra ondersteuning komt elk jaar in elke klas voor. Meestal is dit individueel, soms in kleine 
groepjes en heel soms met de hele groep. 



Al deze manieren van werken zijn op maat voor de leerlingen en de groep.  
Alles bij elkaar is dit onderdeel van passend onderwijs.  
 
Wij zijn blij dat we op de KJS betrokken ouders hebben die op gesprek komen en 
informatiebijeenkomsten bijwonen, wanneer de school aangeeft dat er verbeteringen mogelijk 
zijn. Passend onderwijs kan niet zonder de hulp van ouders.  
 

Schoolplan in de maak 
 
Dit jaar schrijven wij een nieuw schoolplan.  
Een schoolplan is een plan waarin we beschrijven waar we als school de komende vier jaar naar 
toe willen werken.  
 
Het team heeft samen gesproken over wat hier in zou moeten/ kunnen staan.  
(eerst is er benoemd waar we trots op zijn (een soort 0 meting, waar staan we nu), daarna is er 
ingezoomd op verbeterpunten) 
Ook aan de MR is gevraagd hoe zij denken over de toekomst van de KJS.  
 
Onderdeel van het gesprek met de MR was de mogelijkheid om alle ouders te vragen hoe zij tegen 
de ontwikkel kansen van de KJS aankijken.  
 
Dat is een goed plan. We hebben daarom in de MR afgesproken dat ik (Godelieve) een Forms op 
zou stellen (kleine open vragen enquête) en deze aan u (ouders/verzorgers) zou sturen.  
 
Dit zal ik dan ook deze week doen. Via Parro stuur ik een link naar de enquête.  
Invullen gebeurt helemaal anoniem.  
 
Mocht u liever in gesprek gaan over dit onderwerp, in plaats van het invullen van de enquête, dan 
kunt u dit bij de laatste vraag aangeven. (andere vragen kunt u dan open laten).  
In dat geval is het wel nodig dat u uw naam en contact gegevens vermeldt.  
 

Even voorstellen….. Manon Bolleboom  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin  - schoolmaatschappelijk werk  
 
Even voorstellen, mijn naam is Manon Bolleboom de schoolmaatschappelijk werker van de 
Koningin Julianaschool. 
 
Maakt u zich zorgen om, of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u terecht 
bij het schoolmaatschappelijk werk. 
 
Het gaat om kortdurende laagdrempelige hulpverlening. Hier zitten geen kosten aan verbonden. 
U kunt met de meest uiteenlopende vragen terecht bij mij.  

• Opvoedingsvragen; 

• Scheidingsproblematieken; 

• Pesten of gepest worden; 

• Zelfvertrouwen/ faalangst; 

• Moeite met contact maken of onderhouden; 

• Plotselinge gedragsverandering; 

• Rouwverwerking; 

• (seksuele) Kindermishandeling; 



 
Het schoolmaatschappelijk werk kan informatie of advies geven en/of begeleiden bij de hulpvraag. 
Indien nodig kan ik ook doorverwijzen naar andere hulpverlening. 
 
Aanmelden kan via de intern begeleider van de school,  
maar u mag ook rechtstreeks contact met mij opnemen.  
 
De volgende data zal ik aanwezig zijn op school bij de 
inloop in de ochtend, heeft u vragen benader mij dan gerust. 

- Woensdag 13 november 2019 
- Woensdag 12 februari 2020 
- Woensdag 22 april 2020 

 
Met vriendelijke groet, 
Manon Bolleboom 
 
06-15279010 
manon.bolleboom@vivenz.nl  
 
 

 
             www.cjgzwijndrecht.nl 
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