
                                                                

  
Jaargang: 23  datum: juni 2020 

 

Belangrijke data in juni: 

15 juni: workshop DUIK (drechterland uit de kunst) voor groepen 1 / 2 

17 juni: workshop DUIK (drechterland uit de kunst) voor groepen 3 en 4 

18 juni komt de fotograaf op school; alle richtlijnen van het RIVM worden gevolgd 

19 juni: rapport mee 

week 22 juni: oudergesprekken – op afspraak (info hieronder) 

24 juni: ’t Padland wordt s middags bioscoop: alle leerlingen mogen verkleed op school komen!! 

week 29 juni: afscheid groep 8 (info hieronder) 

Laatste weken: diverse activiteiten op en om school als ‘aangepast’ schoolreisje 

 
 

Beste ouders,  

Voor het eerst in lange tijd het vertrouwde format; ik zal proberen ‘to the point’ te blijven… 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Richtlijnen en alle activiteiten: 

- tot de zomervakantie zullen wij de aandachtspunten en acties zoals deze zijn gecommuniceerd in 

de updates (zie vooral update 11) blijven volgen. 

- wij verzoeken ouders op het plein met klem ook de anderhalve meter te blijven handhaven 

(‘opdracht’ van de veiligheidsdiensten). 

- Wij realiseren ons dat de richtlijnen voor diverse organisaties en algemeen richtlijnen gesteld 

voor thuissituaties niet altijd matchen. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en vanuit 

GGD / gemeente en schoolbestuur.(Bij twijfel hebben wij steeds ruggenspraak gehouden en dat 

doen wij nog steeds). 

- Wij proberen steeds in het belang van onze leerlingen openingen te zoeken en houden hierbij de 

belangen van leerlingen én leerkrachten (en ouders) in de gaten. 

 

Hierop aansluitend: 

- Met iedere groep gaan we nog een leuke activiteit (beetje ‘schoolreisje’) houden in en om school. 

Hierover hoort u via de leerkracht meer. Deze activiteiten zijn veelal met de eigen groep en 

(helaas) zo veel mogelijk zonder ouders. 

- Voor groep 8 houden we twee keer een afscheidsavond in school alleen voor de ouders / 

verzorgers van groep 8. Deze ouders kunnen we in tweetallen goed verdelen over de ruimte. U 

hoort hier via de leerkrachten meer over. Het is voor ons steeds een afweging tussen de richtlijn 

‘grote terughoudendheid mbt afscheid / kamp / musical’ wat op veel scholen in Nederland 

resulteert in helemaal niets kunnen of doen, tot toch datgene wat verantwoord is en waarvoor wij 

(ik) verantwoording kunnen (kan) nemen.  



 

Formatie schooljaar 2020 – 2021: 

Het is ieder jaar een beetje een puzzel, maar het komt eigenlijk altijd goed. Helaas, en dat voelt 

iedere keer toch best naar, gaan we ook dit jaar afscheid nemen van een collega. Meester Peter 

heeft aangegeven uit het onderwijs te willen – en te kunnen – stappen. Wij en vooral ook de 

leerlingen, gaan hem enorm missen. Over hoe en wat voor zijn afscheid horen de leerlingen van 

zijn groep meer via juf Fenna. Meester Luuk heeft aangegeven graag nog een jaar door te gaan 

met Rt werk voor één dag. 

 

Met heel veel denken en praten (onderling en met ons bestuur) is het ons ook voor komend 

schooljaar gelukt om met acht groepen te gaan werken. U zult merken of hebben gemerkt dat de 

groepen bij ons op school relatief klein zijn. Dit is een bewuste keuze van het team. In overleg met 

de Mr hebben wij (opnieuw) besloten om onze zorggelden en werkdrukgelden in de formatie te 

steken. Wij kunnen o.i. hierdoor nog meer aandacht en tijd besteden aan individuele leerlingen en 

hopen hiermee ook een mooie(re) ‘speler’ in het onderwijsveld van Drechterland / Venhuizen te 

zijn en te blijven. 

Een oud-nieuw gezicht is juf Ellen. Niet oud qua leeftijd, dat durf ik niet te zeggen, maar juf Ellen 

heeft eerder op t Padland gewerkt en wij zijn zeer blij dat zij ons team weer komt versterken. 

 

Groep 1 / 2: 

juf Ingrid juf Ingrid juf Ingrid juf Krista juf Krista 

 

Groep 1 / 2: 

juf Annette juf Annette juf Annette juf Annette juf Annette / juf 

Sandra 

 

Groep 3: 

juf Saskia juf Saskia juf Inge juf Inge juf Inge 

 

Groep 4: 

juf Sandra juf Sandra Juf Dapne juf Daphne juf Daphne 

 

Groep 5: 

Juf Krista juf Wineke juf Wineke juf Wineke juf Wineke 

 

Groep 6: 

juf Fenna juf Fenna juf Fenna Juf Ellen Juf Ellen 

 

Groep 7: 

juf Kyra juf Kyra juf Kyra juf Kyra juf Kyra 

 

Groep 8: 

juf Sanne juf Sanne juf Mariska juf Mariska juf Mariska 

 

 

 

 



Met de Mr hebben we hier uitgebreid gesproken over leerling aanmelding, onze ‘naam’ in het dorp 

en wij leggen de volgende vraag ook graag (en opnieuw) aan onze eigen ouders voor: 

 

- Wat kunnen wij doen, of nog meer doen, om het voor ouders binnen Venhuizen / Hem nog 

meer duidelijk te maken dat er een keuze is tussen twee scholen? Dat de afstand die je 

fiets binnen onze gemeente naar één van de scholen nooit ver of lang kan zijn en dat het 

de moeite waard is in ieder geval op beide scholen te gaan kijken. 

 

Onze ouders, u / jullie, zijn zeer belangrijk als het gaat om het uitspreken van die dingen waarop 

je trots bent op onze school. Jullie zijn onze ambassadeurs en vraagbaak of sparringpartner om 

beter te worden en verder te komen. Wij horen graag van u en u mag natuurlijk in het dorp – bij 

buren, kennissen en familie – laten horen dat u blij bent met ‘t Padland!! 

 

het vakantierooster 2020 / 2021:   

- Herfstvakantie      10 – 10 – 20 t/m 18 – 10 – 20   

- Kerstvakantie   19 – 12 – 20 t/m 03 – 01 – 21 

- Voorjaarsvakantie  20 – 02 – 21 t/m 28 – 02 – 21   

- Pasen    05– 04 – 21     

- Koningsdag/ Mei   24 – 04 – 21 t/m 09 – 05 – 21  

- Hemelvaart   13 – 05 – 21 en 14 – 05 - 21    

- Pinksteren   24 – 05 – 21 t/m 25 – 05 - 21      

- Zomervakantie   10 – 07 – 21 t/m 22 – 08 – 21     

5 x studiemiddag, leerlingen uit om 12.30 uur: 8 – 9; 13 – 11; 13 of 20 – 1  (BHV); 4 – 3; 

14 – 6  (e.e.a. nog niet helemaal vast i.v.m. nascholing afspraken….) 

2 x middag of 1 x dag ict Present  nog te plannen   

 

vrije middagen:   

- vrijdagmiddag 18 – 12 – 20 vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 8 

- vrijdagmiddag 09 – 07 – 21 vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 8 

let op: 

- Goede vrijdag is GEEN vrije dag 

 

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

Rapporten en oudergesprekken  

Aan het eind van dit schooljaar krijgen de kinderen hun rapport mee. In het rapport de 

bevindingen van de afgelopen periode. Ook de input van de leerlingen over deze periode wordt 

mee genomen. Er zullen helaas vakjes leeg blijven of cijfers uit het eerst rapport worden doorgezet 

zult u merken. 

 

De oudergesprekken zullen ook ‘anders’ plaatsvinden.  

Omdat de richtlijnen aangeven ouders nog zo veel mogelijk buiten school te houden, hebben wij de 

volgende afspraken gemaakt binnen het team: 

- leerkrachten nemen zelf contact op met die ouders / verzorgers waaraan zij – in aanvulling op 

het rapport nog ‘iets’ wille vertellen. Deze gesprekken zullen veelal telefonisch of via tEAMS worden 

gehouden. 

 



 

- voor zorgleerlingen zijn al gesprekken gevoerd (ondersteuning, aparte gesprekken op diverse 

manieren). Ook als hier iets verder besproken moet worden, neemt de leerkracht of de ib contact 

op met de ouders / verzorgers voor een gesprek. 

- Voor / aan ouders die zelf een vraag of vragen aan de leerkracht hebben het verzoek deze vraag 

via de mail aan de leerkracht(en) toe te sturen. Leerkrachten nemen dan contact met u op zodat 

uw vraag (via mail, telefonisch, TEAMS of toch persoonlijk) kan worden beantwoord. 

Het is en wordt anders, maar wij zoeken steeds naar datgene wat het meest wenselijk en 

noodzakelijk is in het belang van de leerling / het gezin. 

 

Onderwijs op afstand – input leerlingen, leerkrachten en ouders: 

De afgelopen periode was anders en intensief. We hebben deze als team(s) meerdere keren  

geëvalueerd, we hebben input gevraagd aan de leerlingen en we hebben de ouders bevraagd. 

Hieronder de verkorte versie van de uitkomst van deze vragenlijst. De uitgebreide versie, met de 

geschreven input van ouders is in de Mr besproken. Hieronder de feedback over de ouderenquête 

vanuit de MR 

ouderouo

 

ouders scoren onze school gemiddeld een 7.9 



evaluatie 10 - 6 - 20 Mr: 

Een groot verschil tussen gezinnen waar heel veel tijd was voor onderwijs en leerlingen en 

gezinnen die volop zelf aan het werk waren en het onderwijs ' er bij moesten doen'. 

Hoe ouders het hebben ingevuld hangt ook erg af van de thuissituatie.  

Hele dagen naar school was prettiger dan halve dagen.  

Contact met leerkracht was zeer plezierig en vaak ook noodzakelijk. De motivatie van kinderen 

werd steeds minder; vooral op het moment dat er een combi was tussen op school werken en thuis 

werken. 

Er zijn leerlingen die geprofiteerd hebben van de Corona tijd, er zijn helaas en natuurlijk ook 

leerlingen die te kort input hebben gekregen (vooral in gesproken taal en in zelfstandig lezen). 

Teams kan nu ook ingezet worden voor andere activiteiten. Mediawijsheid en internet gedrag 

vraagt wel om training en volgen van leerlingen.  

Het feit dat t Padland feedback vraagt aan leerlingen (leerkrachten) en ouders wordt zeer op prijs 

gesteld. We hebben heel veel reacties; daar zijn we heel blij mee.       

                           

Aanbevelingen: 

-maak een draaiboek en pas deze steeds weer aan 

-kijk welke projecten / methodes / taken zich lenen voor digitaal onderwijs en maak daar een soort 

databank van; (andere vakken dan de basale vaardigheden) 

-zorg voor gelijke afspraken over de school (bijv. min 2 x persoonlijk contact; wel niet spullen 

ophalen; welke vakken wel / niet; ....) 

-communiceer deze afspraken met de ouders 

-vraag tussentijdse feedback aan ouders 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

 

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 

 

 


