Nr. 7, maart 2018

NIEUWSBRIEF
Team
We zijn dankbaar dat het bestuur gisteren een nieuwe
fulltime leerkracht heeft kunnen benoemen voor het
komende schooljaar: J.C. (Jaco) Zijl uit Waddinxveen.
Meester Zijl is belijdend lid van de Gereformeerde
Gemeente en hoopt voor de zomer af te studeren als
leerkracht aan de Pabo te Gouda. Momenteel is hij
bezig met zijn laatste stage in groep 8 van de ‘Eben
Haëzer school’ in Boskoop. We wensen meester Zijl
een goede tijd toe in Berkenwoude en heten hem
hartelijk welkom op onze school!
We herinneren u aan de afscheidsreceptie van juf
(Diana) Speksnijder op donderdag 29 maart van 19.30
tot 21.00 uur. Om 20.00 uur zullen we de juf
toespreken en onze woorden met daden ofwel cadeaus
onderstrepen. Ouders, belangstellenden en oudleerlingen zijn van harte welkom.
Juf (Tjitske) Visser hoopt op vrijdag 25 mei in het
huwelijk te treden met Joost de Graaf. We wensen
hen Gods zegen en een mooie dag toe. De ouders van
groep 2 krijgen nog nader bericht over de organisatie
van deze dag voor de leerlingen.

Overblijven en verlagen werkdruk
Als school zijn we steeds gericht op de vraag: wat is
het beste voor leerlingen en leerkrachten? Vanuit deze
vraag bezinnen we ons op de huidige manier van
overblijven. Ongeveer 60% van de leerlingen eet
tussen de middag op school. Sinds dit jaar eten de
leerlingen met de leerkracht in de klas en gaan
vervolgens (bij droog weer) naar buiten. Deze
constructie heeft veel voordelen, maar ook enkele
nadelen. Het zorgt in elk geval voor een korte(re)
pauze voor de leerkrachten en soms (zeker bij regen)
voor onrust onder leerlingen.
Daarnaast denken we als team en MR na over de
continuïteit binnen de school en hoe die verstevigd
kan worden. De werkdruk bij de (startende)
leerkrachten is behoorlijk groot. De verbeteringen die
we overwegen, hebben invloed op de schooltijden. We
zullen u als ouders daarover morgen, via een
uitvoerige ‘thema nieuwsbrief’ verder informeren. Uw
zoon of dochter ontvangt dan een brief, die ook
gepubliceerd zal worden op het ouderportaal. In deze
brief vragen we, als team en MR, ook uw mening over
dit voorstel.

Formatie team en directie
Zowel bij ouders als bij kinderen leven vragen over de
invulling van de formatie voor volgend jaar. Komt de
nieuwe meester in onze groep? Dat lijkt me leuk! Van
ouders en MR horen we vragen over de continuiteit in
het (management-) team. Begrijpelijk dat u daarover
nadenkt en goed dat u zo betrokken bent bij het
onderwijs aan uw kind(eren)!
In het (management-) team en bestuur denken we
daarover uiteraard ook na. Er is dan ook
woensdagavond door het bestuur een besluit genomen
over borging van kennis en ervaring in de directie, op
basis van adviezen uit de MR en een voorstel uit het
MT. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u in een
overzichtelijk schema de uitwerking van dit besluit.
In hoofdlijnen komt het hierop neer:
Juf Van den Berg richt zich vanaf het nieuwe
cursusjaar vooral op bestuurlijke en beleidsmatige
zaken en ze is belast met externe contacten.
Daarnaast neemt ze de interne begeleiding van groep
1 en 2 voor haar rekening en begeleidt en coacht ze
meester Langerak. Ze gaat –op haar verzoek- in
benoemingsomvang terug van vier naar drie dagen om
meer tijd te kunnen besteden aan haar (klein-)
kinderen, (schoon-) moeder en andere (zorg-) taken.
Meester Langerak wordt benoemd tot adjunct
directeur. In die hoedanigheid is hij vier dagen
beschikbaar als aanspreekpunt voor ouders en
leerkrachten. Daarnaast geeft hij een dag gymlessen.
Op deze manier is er elke dag een directielid aanwezig
op school, die ambulant en aanspreekbaar is.
Daarnaast kan er in de komende jaren geïnvesteerd
worden in kennisoverdracht en het opdoen van
ervaring, zowel in de directie als in het team.
We hebben er veel vertrouwen in dat het
professionele team zich op deze manier in de
toekomst verder kan ontwikkelen en dat de
continuïteit geborgd wordt, waarbij we bedenken dat
we mensen van de dag zijn en we in dat opzicht geen
echte zekerheden kunnen bieden. Maar we mogen
leven in vertrouwen op de Heere. Hij blijft Dezelfde!

Groepen
In de groepen wordt hard gewerkt. Kinderen leren,
spelen, gaan op excursie, bewegen etc.
Groep 3 heeft de sterrenwacht in Dordrecht bezocht
in het kader van het thema ‘de ruimte’. Er werd
vervolgens fanatiek gebouwd aan raketten, die
natuurlijk ook gelanceerd moesten worden.
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Groep 1 en 2 bezoekt op 22 maart de kinderboerderij
in Gouda in het kader van het thema ‘Lente’. Wat is
de schepping mooi en wat bekijken kinderen dit
enthousiast en verwonderd.
De bovenbouw heeft gisteren een voetbaltoernooi
gespeeld. Ze hebben drie wedstrijden verloren en één
overtuigend gewonnen, maar vooral: veel plezier
gehad! Groep 7 heeft zich onlangs goed geweerd heeft
in het schooltoernooi dammen. Ze behaalden een
mooie beker voor de derde prijs. Gefeliciteerd! In de
vervolgronde zijn ze weliswaar afgevallen, maar ook
hier geldt: ze hebben veel geleerd én veel plezier
gehad.

Kwaliteitsbezoek
Het bezoek vanuit Berséba vorige week is positief
verlopen. De kwaliteitscommissie heeft in de
terugkoppeling naar team en directie een aantal
mooie punten benoemd: er is veel hart voor leerlingen
en er wordt op een goede manier vorm gegeven aan
Passend Onderwijs. Er is een open en lerende houding
in het team en een veilige sfeer. De commissie
roemde de beleefdheid waarmee ze door leerlingen
werden aangesproken! Een compliment voor u als
ouders en voor ons als school en een aanmoediging om
door te gaan met het investeren in omgangsvormen.
Het heeft resultaat! Positief was men ook over de
middelen die beschikbaar worden gesteld voor
begeleiding van leerlingen, zowel voor extra hulp als
voor extra uitdaging. De inzet van leraren
ondersteuning
en
onderwijsassistentie
is
bovengemiddeld. Ook de kwaliteitszorg en de
uitgebreide vormen van interne en externe audits
werd genoemd. Er kijken veel mensen naar de school
en er wordt op een goede manier gehoor gegeven aan
de aandachtspunten die hierbij naar voren komen.
Als aandachtspunt werd genoemd: focus je als school
op één of enkele punten of wel ‘neem niet te veel
hooi op je vork’. Jullie doen al zoveel goede dingen.
Besteed de komende jaren om die dingen vast te
houden en te verdiepen.
We zijn blij en dankbaar met deze feedback!

Zangavond/Viering heilsfeiten
Komende woensdag, 28 maart, is de jaarlijkse
zangavond, waarop we het lijden en sterven van de
Heere Jezus gedenken, met het perspectief op Pasen
en de wederkomst. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8
worden om 18.45 uur op school verwacht, zodat we
gezamenlijk naar de kerk aan de Prins Bernhardstraat
kunnen lopen. De avond begint om 19.00 uur en wordt
tussen 20.00 en 20.15 uur afgesloten. Alle ouders,
grootouders, familie en belangstellenden zijn van
harte welkom!

Hoofd- en bijzaken
Bij de viering van de heilsfeiten gaat het om de
hoofdzaken van het geloof. Die zijn heel belangrijk en
onopgeefbaar voor ons als christelijke school.
Daarnaast weten we –helaas- dat er over bijzaken
verschillende meningen en overtuigingen bestaan, ook
in de achterban van onze school. Een van die zaken
betreft de kleding. Voor het team is een kledingcode

vastgelegd, waarbij we van vrouwelijke collega’s
vragen om een rok of jurk te dragen en van
mannelijke collega’s vragen om een lange broek en
een shirt/overhemd met (korte) mouwen te dragen.
Voor kinderen bestaat er geen kledingregel, aangezien
onze school van oudsher een dorpsschool is met een
breed toelatingsbeleid. Over ouders zijn er vooral wat
ongeschreven regels. Destijds is afgesproken dat
ouders die met de kinderen op school eten en daarbij
uit de Bijbel lezen en bidden/danken, zich op dat
moment aanpassen aan de kledingregel voor
leerkrachten. Nu is die bepaling niet meer van
toepassing, omdat leerkrachten zelf met de kinderen
eten. Aangezien we merkten dat er wat
onduidelijkheid onder ouders is over dit onderwerp,
hebben we dit als MT met het bestuur besproken.
Voor alle duidelijkheid daarom het volgende:
 De kledingregel voor leerkrachten blijft
onverkort van kracht, nu en in de toekomst.
 Er is of komt geen kledingregel voor leerlingen
of ouders. Het bestuur spreekt uit dat het op
prijs wordt gesteld als ouders zich bij
activiteiten binnen de school conformeren aan
de kledingregel voor leerkrachten. Dit is
echter geen verplichting. Hierbij geldt dus:
een ieder is in zijn of haar gemoed/geweten
ten volle verzekerd en we respecteren elkaar
hierin.

Thema: ‘Muziek’
In de hele school gaan we werken over het thema
muziek, waarbij elke groep zijn eigen deelthema
kiest. Via de leerkracht van uw kind hoort u hier
binnenkort meer over. Het startsein voor het thema
wordt op dinsdag 24 april gegeven door medewerkers
van Duo Passionate, Magda de Jong en Gerben Mourik.
Zij zullen een gastles geven aan groep 1, 2, 3 en 4.
Voor meer informatie kunt u hun website bekijken:
www.duopassionate.weebly.com
Het thema wordt afgesloten op dinsdag 29 mei,
eveneens met gastlessen. Nu aan groep 5, 6, 7 en 8. ’s
Avonds is er open huis op school van 18.30 tot 20.00
uur, zodat u een indruk kunt krijgen van het
onderwerp en wat de leerlingen hierover hebben
geleerd. Noteert u die datum alvast in de agenda!
Activiteiten, D.V.
Wo 28 maart
Zangavond/Viering
Do 29 maart
Afscheid juf Speksnijder
Vr 30 mrt- 2 apr
Pasen
Di 3 april
Adoptie
Do 5 april
Crea
11-18 april
Contactweek
Vr 20 april
Koningsspelen
Di 24 april
Gastlessen muziek gr. 1 t/m 4
Vr 27 april–13 mei Meivakantie (incl. Hemelvaar
Di 15 mei
Adoptie
Ma 21 mei
Pinksteren
Vr 25 mei
Trouwdag juf Visser
Di 29 mei
Gastlessen muziek gr. 5 t/m 8
Di 29 mei
Open huis 18.30-20.00 uur
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Bijlage

DIRECTIE CBS DE WEGWIJZER

(TOEZICHTHOUDEND) BESTUUR / BEVOEGD GEZAG: diverse vaders

(UITVOEREND) BESTUUR: Thea van den Berg
DIRECTIE:
Directeur/bestuurder: Thea van den Berg
IB groep 1-2
Werkdagen:

maandag en donderdag op school, woensdag thuis

Adjunct directeur:
IB groep 3-8
Werkdagen:

Financiën, personeelszaken, beleidszaken, externe contacten,
huisvesting, voorzitter CTO, lid OT, leerlingenzorg groep 1-2

Bas Langerak

Communicatie, teamscholing, voorzitter (bouw)vergaderingen,
stagecoördinator, begeleiding leerkrachten, voorzitter MR,
aanspreekpunt leerkrachten en ouders (operationeel).

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Ambulante aanwezigheid:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Thea

Bas

Bas

Thea

Bas

Bas

Ageet

Ageet
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