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Tevredenheidspeiling: leerlingen, ouders én medewerkers zijn meer tevreden dan twee jaar geleden! 

In april hebben we u uitgenodigd om de tevredenheidspeiling in te vullen. Vijfendertig ouders hebben dat gedaan. Dat zijn er 

helaas niet genoeg om van een representatieve score te kunnen spreken. Dat is erg jammer.  

Toch levert de bijdrage van de vijfendertig ouders interessante informatie op;  

zo gaven deze ouders onze school gemiddeld een 7,9 (schaal 1-10). In 2016 gaven de ouder de school een 6,9. 

De leerlingen gaven de school gemiddeld een 8,0. In 2016 gaven de leerlingen van de toenmalige groepen 6, 7 en 8 de school 

een 7,5.  

De medewerkers geven de school een 6,9. In 2016 was dat een 6,4.  

Het management gaf de school een 6,0. Dat was in 2016 een 6,8.  

 

Al met al cijfers om trots op te zijn. En dat zijn we ook. Maar het kan nóg beter. De rapportages die voortkomen uit de peilingen 

vormen de basis van nieuwe plannen. Die maken we samen met de leerlingen, medewerkers en de ouders. Wilt u hierover 

meepraten? Laat het weten aan de MR: mr@obsholendrecht.nl. Het volledige verslag van de opbrengsten van de 

tevredenheidspeiling zijn uiteraard met de MR gedeeld.  

Praat u mee? Gezocht: ouders voor gesprek met bestuur op 24 mei 

Op 24 mei krijgen we bezoek van het bestuur van onze stichting, stichting Sirius. Mariet Brouwers, directeur bestuurder en 

Hubert de Waard, adjunct-directeur bestuurder zijn dan een dagdeel aanwezig. Zij willen op deze manier een indruk krijgen over 

hoe het gaat op ons Holendrecht.  

Tijdens dit jaarlijks bezoek wil het bestuur in gesprek met kinderen, ouders, medewerkers en directie. Ook zullen zij enkele 

lessen bijwonen. 

Wij zijn daarom op zoek naar maximaal acht ouders die met het bestuur in gesprek willen over uw ervaringen 

op onze school. Dit gesprek vindt plaats van 13.45-14.30 uur. U kunt direct aansluitend op het gesprek uw kind met uw kind 

naar huis. Wilt u in gesprek? U kunt u hiervoor tot en met woensdag 23 mei aanmelden bij meester Klaas of juf Esther.  

Bij voorbaat dank! 

Personeel 
Wij zijn hard op zoek naar nieuwe leerkrachten. Op onze eigen website en de vacaturesite meesterbaan.nl en andere plekken op 

het web zijn onze vacatures te vinden. De vacatureruimte ontstaat vanwege de groei van het aantal leerlingen en het vertrek van 

een aantal medewerkers; meester Niek, juf Yavanna, juf Gerda en juf Daphne. Daarnaast zal juf Nienke van juli t/m december 

2018 afwezig zijn; zij is zwanger en verwacht eind augustus haar tweede kindje.  
 

Hieronder lichten we hun vertrek toe. 
 
Niek Kropholler 
Meester Niek, adjunct-directeur en leerkracht van groep 1-2A, gaat obs Holendrecht per 31 mei 2018 helaas verlaten.  
Hij gaat op zoek een nieuwe werkplek, die beter aansluit bij zijn persoonlijke ambities. In juni 2017 was er ook al sprake van dat 

meester Niek zou vertrekken, maar toen is dat op het laatste moment niet doorgegaan. De ouders van groep 1-2A worden zo 

snel als mogelijk geïnformeerd over de bezetting van de groep vanaf 1 juni.  
Meester Niek werkte van maart 2017 bij ons en heeft onze school op verschillende gebieden een stuk vooruit geholpen. We 

respecteren zijn keuze, bedanken hem voor zijn inzet voor onze school en wensen hem veel succes bij het vinden van een 

nieuwe baan.  
Meester Niek licht onderaan deze pagina persoonlijk zijn vertrek toe.                                    (nieuwsbrief gaat verder op de volgende pagina) 
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Yavanna Kowalcyck 
Juf Yavanna, leerkracht van groep 4, gaat weer studeren. Zij rondde een kleine twee jaar geleden haar opleiding tot leraar 

basisonderwijs af en startte bij ons in groep 1-2. Dit jaar leidt zij met veel plezier groep 4, maar wil ze ook heel erg graag weer 

gaan studeren. Nu kan zij nog gebruik maken van bepaalde regelingen, over een tijd niet meer.  

Juf Yavanna werkt tot aan de zomervakantie in groep 4 en neemt in de laatste week van het schooljaar afscheid. 
Ook haar keuze respecteren we, we bedanken haar voor haar inzet voor onze school en wensen juf Yavanna veel succes toe bij 

haar studie.  
 
Gerda Langerveld 
Juf Gerda, leerkracht van de Nieuwkomersgroep Bovenbouw, gaat met pensioen. Na ruim 40 (!) dienstjaren is het tijd voor 

andere dingen. Juf Gerda heeft in de eerste periode van haar loopbaan lesgegeven in het reguliere basisonderwijs en nu al 

geruime tijd aan nieuwkomers. Dit zijn kinderen die nét in Nederland zijn aangekomen en de Nederlandse taal snel moeten leren. 

Juf Gerda maakt het schooljaar met de huidige Nieuwkomersgroep Bovenbouw af, start het nieuwe schooljaar nog wel op, maar 

stopt eind september 2018.  

We bedanken juf Gerda voor haar inzet voor alle nieuwkomers die zij in haar loopbaan op weg heeft geholpen, wensen haar een 

goede afsluiting van haar loopbaan toe en heel veel geluk en gezondheid voor de komende jaren.  
 
Daphne Strijbosch 
Juf Daphne, onderwijsassistent bij de Nieuwkomersgroep, gaat het onderwijs aan het einde van dit schooljaar te verlaten. Zij 

heeft jarenlang, samen met juf Gerda, les gegeven aan nieuwkomers. Juf Daphne gaat heel andere dingen doen dan lesgeven; o.a. 

reizen en een huis verbouwen. Daarnaast gaat zij verder met het andere werk dat zij al deed, naast haar werk als 

onderwijsassistent.  
Ook juf Daphne wensen we een goede afronding van haar loopbaan in het onderwijs toe, en daarna alle goeds in volle 

gezondheid.  
 
Nienke Vuijck 
Het is steeds beter te zien… juf Nienke is zwanger! Eind augustus verwacht zij haar tweede kindje. Juf Nienke gaat aan het einde 

van dit schooljaar met verlof. Ze rondt het schooljaar samen met haar groep af en zal pas na de jaarwisseling, in januari 2019, 

weer terug zijn.  
 
Langdurig afwezigen: 
Juf Jenny, leerkracht groep 8, is sinds december 2018 wegens ziekte afwezig. Het is op dit moment nog niet bekend op welk 

moment zij haar werkzaamheden weer zal hervatten. Datzelfde geldt voor juf Mirjam, onderwijsassistent. Zij is sinds medio 

februari wegens ziekte afwezig.  

 
De sollicitatieprocedure voor nieuwe leerkrachten loopt momenteel. We hebben er alle vertrouwen in dat we u op korte 

termijn kunnen laten weten wie ons team komen versterken.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie over het personeel, dan bent u op dinsdag 22 mei van 8.30 tot 9.00 

uur welkom in de Ouderkamer van onze school.  
 
Toelichting meester Niek op zijn vertrek: 

Beste kinderen en ouders van obs Holendrecht, 

 

Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen, neem ik 31 mei afscheid van deze mooie school. Ik heb hier ruim een jaar met veel plezier 

gewerkt. Zowel het contact met de kinderen als de samenwerking met de collega’s heb ik als zeer prettig ervaren.  

Toch besluit ik op zoek te gaan naar een andere werkplek en dit heeft te maken met de combinatie van een directiefunctie met lesgevende 

taken. Ik heb de afgelopen tijd steeds het gevoel gehad dat ik één van de twee niet uit kon voeren zoals ik vind dat dit zou moeten. Ik blijf 

dicht bij mijn eigen gevoel en vandaar deze beslissing. 

 

Ik wens iedereen het allerbeste toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Niek Kropholler 

Adjunct-directeur obs Holendrecht 

 

 

 
(nieuwsbrief gaat verder op de volgende pagina)  
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Gezocht: een ouder die m.i.v. schooljaar 2018-2019 zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad (MR) 

De oudergeleding van de MR heeft twee vacatures, en is nog op zoek naar één gemotiveerde ouder die aankomend schooljaar in 

de MR zitting willen nemen. Eén andere ouder heeft zich al bij de MR gemeld met interesse voor de ontstane vacature.  

Van de huidige oudergeleding treedt Herman Oosterbaan aan het einde van het schooljaar af omdat zijn dochter naar het VO 

gaat, Hazra Wagid Hosein neemt afscheid omdat haar zittingstermijn erop zit.   

 

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. 

U werkt samen met de directie om de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden 

te verbeteren. De MR op onze school bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Als lid van de MR kunt u namens de 

achterban (de andere ouders) spreken. 

De directie heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de instemming van de MR nodig. De MR is een 

wettelijk orgaan dat bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel. 

Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen: 

 

1. die waarover de MR eerst advies moet geven; 

2. die waarover instemming van een of beide geledingen van de MR vereist is; 

3. die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 

Wij vragen van een MR-lid het volgende: 

 Interesse in schoolbeleid en schoolregels, 

 Affiniteit met alle leerlingen op onze school, vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken), 

 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar) en GMR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar), 

 Een constructieve, positief kritische, en open houding. 

 

Wilt u onze MR komen te versterken en/ of heeft u verdere vragen over de MR? Mail dan vóór 1 juni 2018 naar Rita Nawmie, 

voorzitter van de MR en leerkracht op onze school: mr@obsholendrecht.nl  U kunt natuurlijk ook even bij haar of bij juf Claire 

(groep 3) langslopen.  

 

Als er meer dan twee kandidaten zijn, dan zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. We houden u hierover op de hoogte.  

Eindcito  

In april maakten bijna alle leerlingen van groep 8 de Cito Eindtoets. Inmiddels zijn de resultaten van alle leerlingen binnen en 

inmiddels ook al met de leerlingen gedeeld. Binnenkort ontvangt de school een overzicht van de gemiddelden van de school. 

Wanneer dit zover is zullen wij u hier over informeren. 

200 leerlingen! 

Op 1 juli verwelkomen we hoogstwaarschijnlijk de 200ste leerling op onze school! Wij merken dat steeds meer ouders 

vertrouwen op het onderwijs dat wij bieden en hun kind bij ons inschrijven. Waarvoor dank! 

 

Wij blijven ons uiterste best doen voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen op onze school. 

Koningsspelen en meester- en juffendag, een terugblik  

Vrijdag 20 april was het feest op obs Holendrecht. We vierden de verjaardag van Koning 

Willem Alexander én de verjaardagen van de meesters en juffen. Dit was een geweldige dag 

voor alle kinderen van de school met traktaties, sport en spel.  

 

  

Schoolreisje en kamp  

Dit jaar gaat groep 1-7 op 22 juni op schoolreisje! Groep 1-2 gaat naar Linnaeushof in het Noord-Hollandse plaatsje Bennebroek. 

Linnaeushof staat bekend als Europa's grootste speeltuin. Groep 3, groep 4 en de Nieuwkomersgroep middenbouw gaan naar 

attractiepark Duinrell, groep 5-7 gaat naar attractiepark Walibi. U ontvangt binnenkort een brief met verdere informatie. Wij 

hopen op geweldig weer en een fantastische dag voor alle kinderen  

 

Woensdag 11 juli tot vrijdag 13 juli gaat groep 8 acht op schoolkamp. De bestemming dit jaar is het plaatsje Ermelo in de 

provincie Gelderland. Wanneer het zover is worden de ouders en de kinderen hier verder over geïnformeerd. 

 
(nieuwsbrief gaat verder op de volgende pagina) 
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Gezocht: ouders/ vrijwilligers voor pauze-opvang!! 

Zoals u weet hebben de kinderen elke dag, met uitzondering van de woensdag, pauze op school. Ze spelen dan buiten, als het 

slecht weer is binnen De school zorgt op deze momenten voor toezicht. Wanneer het, om wat voor reden dan ook zo is, dat we 

een kleinere bezetting hebben, gaat de pauze-opvang ten koste van de lunchtijd van leerkrachten. Een pauze van een half uur is 

voor de leerkrachten belangrijk om in de middag ook goed les te kunnen geven.  

 

Daarom zijn we dringend op zoek naar ouders en/ of vrijwilligers die in de pauze, samen met een medewerker van de school 

toezicht willen houden op een groep kinderen.  

 

Lijkt u dit leuk of kent u iemand die dit goed zou kunnen? Dan kunt u dit melden bij meester Klaas of juf Angela. Namens de 

leerlingen en de leerkrachten alvast enorm bedankt!  

Resterende vrije dagen  

U vindt hier een overzicht van de vrije dagen dit schooljaar  

 21 mei tweede pinksterdag, alle kinderen vrij 

 4 juli studiedagstart, alle kinderen vrij  

 20 juli t/m 2 september zomervakantie. Donderdag 19 juli is de laatste lesdag. De leerlingen van groep 8 hebben een 

dagje eerder vakantie; hun laatste lesdag is woensdag 18 juli.  

Binnenkort zullen ook de vakanties en vrije dagen van het nieuwe schooljaar bekend zijn. Deze vindt u achter deze link: vakanties 

en vrije dagen schooljaar 2018-2019  

Aanmelden? 

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wilt u meer weten over onze Community School? Iedere donderdag om 9 uur bent 

u welkom bij de informatiebijeenkomsten. Komt een ander moment u beter uit? Neem dan contact op: loop binnen voor een 

afspraak, mail naar info@obsholendrecht.nl of bel: 020-4531549.  

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure. 

 

Team obs Holendrecht 

http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-115818/pagina/vakanties__vrije_dagen.html
http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-115818/pagina/vakanties__vrije_dagen.html
mailto:info@obsholendrecht.nl
http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-112979/pagina/kennismaken.html

