
 

 

 
 

Nieuwsbrief extra 21 juni 2017 

Schooljaar 2016 – 2017 

Agenda: 

Juni: 

27: 's ochtends gym voor alle groepen 

27: Ouderavond voor alle ouders 

29: rapporten mee 

30: Uitstapje naar DoeZoo 

Juli: 

4  : Excursie Techniek (Geen gym voor de bovenbouw) 

11: Oefenen in Kloosterburen voor groep 4 t/m 8 

13: Generale met alle kinderen (ouders brengen en halen) 

13: MUSICAL in Kronkelhoes te Kloosterburen 

14: Trouwerij juf Annemiek 

17: Overvliegmiddag - groep 8 vrij 

18: Sport- juffendag 

 

Schoolnieuws 

Formatie: 

De formatie is rond en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. 

Groep 1-2-3:    Annemieke Fraaij op ma t/m wo. 

                        Ingeborg Kikstra op do en vrij. 

Groep 4-5 :      Ingeborg Kikstra op ma. 

                        Thea Kerstholt op di t/m vrij. 

Groep 6-7-8:    Silvia de Haan (ma t/m vrij) 

 

Activiteiten 

Zoals u in de agenda kunt zien, zijn er nog veel activiteiten. Is er nieuws of zijn er 

zaken rond de organisatie en verloop van de activiteiten, ontvangt u een extra 

nieuwsbrief. 

Musical: 

Op dinsdag 11 juli a.s. gaan alle leerlingen van groep 4 t/m 8 oefenen voor de 

musical in Kloosterburen. De gymbus zal ons brengen en halen. 

Op donderdag 13 juli rijdt de bus niet en vragen we aan u als ouders om hun 

kind(eren) om half 9 naar het Kronkelhoes te Kloosterburen te brengen en de 

kinderen om half 12 weer daar op te halen. 

Enquête Scholen met Succes 

Tevredenheidspeiling 

Eerder dit jaar hebben we deelgenomen aan de tevredenheidspeilingen. De 

vragenlijst is ingevuld door 16 ouders, 19 leerlingen en de leerkrachten. 

Brugproat 



Bij ouders worden als sterke punten genoemd: de schooltijden, overblijf, gebouw 

en schoolplein. Maar ook zaken als veiligheid binnen school en de 

vakbekwaamheid van leerkrachten. 

Bij leerlingen komen als pluspunten naar voren dat de juffen aardig gevonden 

worden, kinderen het naar de zin hebben in de groep, de mate van veiligheid in 

school en de juffen kunnen goed uitleggen. Daarbij wordt ook genoemd dat 

leerlingen vinden dat ze veel leren op school. Ook waarderen de leerlingen 

uitstapjes en het schoolplein. 

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Vanuit de ouders wordt genoemd dat rust en 

orde verbeterd kunnen worden, dat de onderlinge omgang tussen de leerlingen 

verbeterd kan worden, dat er meer aandacht komt voor normen en waarden en 

ook dat de schoolregels duidelijker mogen. Ouders zouden de 

informatievoorziening over hun kind verbeterd willen zien. 

Leerlingen vinden het een minpunt dat er invalleerkrachten zijn. Ook willen 

leerlingen dat de pestkoppen aangepakt worden. De waardering voor 

verschillende vakken geeft aan dat daar nog verbeteringen mogelijk zijn. 

We zullen de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen gebruiken bij de doelen 

die we als leerkrachten en directie stellen in ons komende schooljaarplan. 

Zo kunnen we weer de nodige stappen zetten om het succes van onze school hoog 

te houden. 

Vervanging groep 6-7-8 

Helaas was juf Agnes deze week ziek. Dat betekent dat we met verschillende 

invallers moeten werken. Omdat we het belangrijk vinden dat er stabiliteit binnen 

de school is hebben we naar een andere oplossing gezocht.  

De laatste zes weken van het jaar hebben we voor groep 6/7/8 geregeld dat 

meester Bas Dokter op donderdag en vrijdag lesgeeft. Meester Bas is in dienst van 

een andere school van Primenius, op de andere school zijn leerkrachten bereid om 

extra te werken de komende weken zodat Bas bij ons op school kan zijn. 

Prikactie 27 juni a.s. - School begint uur later!!!! 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten 

van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs 

en de toekomst van uw kinderen.  

In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om 

uw steun en hulp. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de 

afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er 

weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen.  

Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de 

aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. In de afgelopen maanden 

hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep PO in actie (PO = primair 

onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de 

werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te 

kaarten bij de politieke partijen in Den Haag.  

Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen 

optie. Het is vijf voor twaalf!  

 

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen 

gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten 

horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen.  

Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge 

mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de 

kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in 



gevaar. U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op 

www.pofront.nl.  

 

Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, 

familie en kennissen.  

 

Op 27 juni zal ook onze basisschool een uur later aanvangen met de lessen dan 

normaal. De deuren gaan om 09.15 uur open en dan kunt u in de klas van uw 

kind de petitie tekenen voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de 

toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van 

hele generaties kinderen! Waaronder die van u.  

 

Met vriendelijke groet, het team Hoogholtje 

 

 Ouderavond dinsdag 27 juni 

De ouderavond op dinsdagavond 27 juni start om 19.30 u en duurt tot 

maximaal 20.15 u. Op de avond wordt u geïnformeerd over: 

 de formatie van komend jaar  

 de ontwikkeling van het onderwijs op de school. 

 Voorstellen nieuwe leerkracht 

Voordat de algemene ouderavond start is er vanaf 19.00 uur voor ouders van groep 

6/7/8 de gelegenheid om samen met Margreet de Boer en Annemiek Bonnema de 

afgelopen periode te evalueren. 

Nieuws van onze Identiteit Coördinator 

Onze stichting Primenius wil dat er op elke school een coördinator identiteit is. Ik 

heb dit schooljaar deze opleiding gevolgd.  

Als afstudeeropdracht moest er een onderwerp gekozen worden en een plan van 

aanpak worden geschreven.  

In mijn plan van aanpak heb ik het volgende beschreven en uitgewerkt:  

Hoe kunnen we van onze school een eenheid maken wat identiteit betreft, waarin 

alle kinderen en ouders tot hun recht komen? 

Als ouders Hoogholtje als school voor hun kind kiezen, kiezen zij een school voor 

openbaar EN katholiek onderwijs. De huidige splitsing van HVO en GVO-lessen, 

waarin beiden afzonderlijk werken met de methode Trefwoord is niet bevorderlijk 

voor de eenheid.  

Uit gesprekken met diverse mensen en geledingen is iedereen van mening dat 

Hoogholtje een school moet zijn waar alle kinderen levensbeschouwelijk 

onderwijs moeten krijgen.  

Aan die eenheid willen we het komend schooljaar gaan werken.  
Thea  
 

 

 

 

 

 


