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   Nieuwsbrief 21                                                     Soesterberg, 26 juni 2018 

 

  Beste ouders, verzorgers, 

Om alvast te noteren  

 Donderdag 5 juli   : eindejaar gesprekken 

 Maandag 9 juli   : eindfeest en meester- en juffendag: continu 

       rooster tot 14.00 uur voor alle groepen;  

       rapporten mee 

 Woensdag 11 juli   : sportdag groep 1-7 

 Donderdag 12 juli   : kennismaken nieuwe leerkracht 

 Vrijdag 13 juli t/m 24 augustus : 12.00 uur start zomervakantie  

 Maandag 26 augustus  : start nieuwe schooljaar 

 
Groep specifieke zaken 

 Groep 1-2    : donderdag 28 juni: spelinloop tot 08.45 uur 

 Groep 3-8    : maandag 2 juli: inloop tot 08.30 uur 

 Groep 4     : donderdag 28 juni: koffie uurtje 08.30 uur   

 Groep 8    : dinsdag 10 juli: afscheidsavond 

 
 
Vreedzame School 

Alle groepen werken aan blok 6, thema ’We dragen allemaal een steentje bij’. De 

gouden regel die bij dit blok centraal staat is: ‘We luisteren naar elkaar’.  

 

 
IPC  
Alle groepen werken aan hun nieuwe Unit. Groepen 5 en 6 hebben 

afgelopen vrijdag oud Hollandse spelletjes gespeeld samen met de 

opa’s en oma’s van de leerlingen. Super om te zien hoeveel opa’s en 

oma’s meegedaan hebben en hoe fanatiek zij waren met hun 

kleinkinderen.  

 

Groepsindeling volgend schooljaar 
Op dit moment is de vacature die we hebben nog niet vervuld. De groepsindeling is klaar, 

maar deels nog afhankelijk van wie onze vacature gaat vervullen. Daarom kunnen we u 

in deze nieuwsbrief nog niet informeren over de groepsindeling. Zodra deze definitief 

bekend is, wordt u geïnformeerd. 

 

Schooltijd woensdag 
Zoals we eerder genoemd hebben gaat de schooltijd op woensdag met ingang van 

volgend schooljaar veranderen voor de leerlingen van groep 1-4. Ook zij zijn dan om 

12.30 uur uit. Dit betekent dat alle leerlingen op dezelfde tijd opgehaald kunnen worden.   

 

Vakantierooster en Studiedagen 
In de vorige nieuwsbrief stond onderstaand vakantierooster vermeld.  
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Vakantie 2018-2019  
Begin schooljaar ma 27 augustus 2018 

Herfstvakantie ma 22 okt t/m vr 26 okt 2018 

Kerstvakantie ma 24 dec 2018 t/m vr 4 jan 2019 

Voorjaarsvakantie ma 25 feb t/m vr 1 maart 2019 

Paasweekend en meivakantie  vrij 19 april t/m vrij 4 mei 2019 

Hemelvaart do 30 en vrij 31 mei 2019 

Pinksteren ma 10 juni 2019 

Zomervakantie ma 22 juli t/m vrij 30 augustus 2019 

 

Studiedagen: aan het begin van het nieuwe schooljaar volgt de kalender en schoolgids 

op de website. Deze ontvangt u niet meer in papieren vorm. De data van de studiedagen 

zijn nu ook bekend en geven we alvast door, zodat u daar 

rekening mee kunt houden. Het gaat om woensdag 12 

september, maandag 29 oktober, donderdag 8 november, 

maandag 4 maart, dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni. Alleen 

voor de groepen 1-4 gelden ook: vrijdag 9 november, maandag 

12 november, donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari.  

 

Met het kiezen van de studiedagen is rekening gehouden met de leerlingen, o.a. de twee 

dagen na Pinksteren. Van de meivakantie tot de zomervakantie is namelijk een lange 

periode van 11 weken. Verder houden we dit jaar ook rekening met de werkdruk van de 

leerkrachten en daarom staat de studiedag van 12 september geheel in het teken van 

het voeren van de kennismakingsgesprekken, die daardoor niet op de avond hoeven 

plaats te vinden. Verder hebben we een aantal scholingsdagen nodig om ons IPC 

onderwijs verder in te voeren. 

  

Inzet gelden voor het verminderen van de werkdruk  
Vanuit het ministerie heeft elke school gelden ontvangen om tegemoet te 

komen aan werkdrukvermindering. In ons team zijn meerdere 

gesprekken gevoerd over mogelijke maatregelen. U weet dat dit de 

voornaamste inzet was van de stakingsdagen. Vanuit het ministerie en 

vanuit onze stichting PCBO Baarn Soest is extra budget gekomen. Om die gelden zo goed 

en effectief mogelijk in te zetten hebben we ons de vraag gesteld: “Hoe kunnen we meer 

tijd ten gunste laten komen van het onderwijsleerproces?”. We hebben samen een aantal 

dilemma’s onderzocht en besproken, ook binnen de MR. Naar voren kwam dat er echt te 

weinig tijd is voor de groepsadministratie. Uiteindelijk hebben we met instemming van de 

personeelsgeleding van de MR onderstaande keuzes gemaakt voor de inzet van die 

gelden, die leiden tot veranderingen in onze werkwijze volgend schooljaar:  

o er zijn iets meer studiedagen, waarvan een paar studiedagen ingezet worden om 

te werken aan de groepsadministratie, het invullen van de rapporten, het maken 

van kindplannen, maar ook wordt een studiedag ingezet om 

kennismakingsgesprekken te voeren met alle ouders; 

o een vakleerkracht gymnastiek voor alle leerlingen van groep 3-8; 

o er zijn per twee weken 2 leerkrachturen vrij geroosterd die worden vervangen 

door een collega, zodat er extra tijd is voor de groepsadministratie, het maken 

van plannen ten behoeve van leerlingen etc; 

Huisvesting 
Afgelopen weken zijn er gesprekken geweest met de wethouder van onderwijs en met de 

wethouder van samenleving en gebouwen over ons schoolgebouw. Er is bevestigd dat 

ons gebouw niet meer voldoet aan het huidige onderwijs en voor de toekomst te weinig 

capaciteit zal hebben. Eerder onderzoek (mei vorig jaar) is op niets uitgelopen. De 

gemeente heeft afgelopen week toegezegd dat er een nieuw onderzoek plaatsvindt naar 

nieuwbouw van onze school. Het onderzoek richt zich op de vraag op welke locatie in 

relatie tot de financiële haalbaarheid gebouwd kan worden. U begrijpt dat dit een 



 

 
langlopend proces is. Wij willen u graag betrekken bij dit proces. Daarom stond 

bijvoorbeeld het laatste rondetafelgesprek in het teken van een nieuw schoolgebouw. 

Binnenkort ontvangt u hier nog een klein verslag van. Verder wordt er een denktank 

opgericht om informatie en wensen op te halen. Ook zal ons team ons over de uitdaging 

van een nieuw gebouw buigen. Voor 1 januari 2019 willen wij een plan opgesteld hebben 

voor een nieuw schoolgebouw, dat we kunnen overleggen aan de gemeente. 

 
MR 
De MR informeert u graag over haar werkzaamheden van de afgelopen maanden. Zie de 

bijlage. 

 

Meester- en juffendag, rapport ophalen en eindfeest 
Op maandag 9 juli hebben we een feestelijke dag. De leerlingen zijn 

dan om 14.00 uit. Alle leerlingen halen hun rapport op tussen 18.00 

uur en 18.30 uur. Daarna hebben we tot 19.30 uur een gezellig 

samenzijn. De oudercommissie zorgt voor een klein hapje en alle 

leerlingen laten een klein muzikaal optreden zien, onder leiding van 

onze muziekdocente Janneke Boomsma. Reserveer deze datum in 

uw agenda!  
 

Sportdag 
Gisteren heeft u per mail informatie ontvangen over de sportdag. 

 

Luizenbrigade, communicatie- en verkeerscommissie 
Gevraagd: versterking! Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij Jeannette 

de Ronden, via info@depostiljonsoesterberg.nl. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.  

 
Schoolshirts 
Denkt u er nog even aan het schoolshirt in te leveren, mocht u dat nog niet gedaan 

hebben? 

 

Wist u dat………… 

 er nieuwe boeken gekocht zijn voor de nieuwe schoolbibliotheek en we na de 

zomervakantie de bieb gaan openen…..………………………………………………………………………….. 

 de leerlingen van groep 5 en 6 djembé les gehad hebben van meester Youri, onze 

student uit groep 5 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het Postiljonteam, 

 

Jeannette de Ronden,  

Directeur CBS De Postiljon 

 

 

Bijlage 1: MR 

  

mailto:info@depostiljonsoesterberg.nl


 

 
 

Beste ouders, 

 

De MR heeft sinds mijn vorige stukje in maart twee keer vergaderd. In die tijd zijn we 

druk bezig geweest met een mogelijke wijziging in de schooltijden. Dank u wel voor het 

invullen van de enquête. Hierdoor weten we dat er op het moment geen grote 

meerderheid is voor het over gaan op een continurooster. Er vindt wel een kleine 

aanpassing plaats voor de kinderen van de onderbouw. Zij zullen vanaf volgend jaar op 

woensdag tot 12.30 uur naar school gaan. Door het gelijk trekken met de tijden van de 

bovenbouw kunnen alle kinderen op woensdag tegelijk opgehaald worden. 

De MR heeft ook kritisch naar het sociaal veiligheidsplan gekeken. Dit plan is 

geactualiseerd per april 2018. Hierin staat onder andere de visie van de school om de 

sociale veiligheid te bevorderen, hoe om te gaan met pesten en met sociale media. Dit 

document is ter inzage op school bij Jeannette.  

De afgelopen vergadering hebben we ook gekeken hoe we de werkdruk van de 

leerkrachten kunnen verlichten met de extra gelden die de minister ter beschikking heeft 

gesteld. Dit geld is beschikbaar gekomen n.a.v. de stakingen. De personeelsgeleding 

heeft ingestemd met het voorstel van Jeannette. 

De notulen van de vergaderingen staan, zoals gebruikelijk, op de website van de 

Postiljon onder “ouderportaal”. Voor extra informatie kunt u natuurlijk ook altijd bij mij of 

de andere MR-leden terecht. 

 

Mijn tijd bij de MR zit er aan het einde van het jaar op. Ik heb het drie jaar met veel 

plezier gedaan, maar nu is het tijd om het stokje over te dragen.  Ik wens de MR veel 

plezier en wijsheid toe en voor u alvast fijne vakantie! 

 

Maaike Verduijn 

Voorzitter MR 

 


