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Nieuws van de directie 

Algemeen 

Na een fijne en verdiende Pinksterenvakantie gaan we weer met z’n allen aan de slag om de 

laatste 6 schoolweken goed af te ronden.  

Ik raad jullie aan om de agenda van de nieuwsbrieven of de agenda van de site goed in de 

gaten te houden. Deze 6 laatste weken zijn intensief en gaan we van alles meemaken: 

avondvierdaagse, voorbereiden van de rapportgesprekken, kindgesprekken, 

oudergesprekken, musical groep 8, papa-doe-dag voor de kleuters, het vieren van de 

verjaardagen van alle leerkrachten, verbouwingen, overvliegen…  Maar de kinderen gaan 

12 juni Inloopochtend groep 4 

13 juni Inloopochtend groep 5 

14 juni  Inloopochtend groep 6 

12 t/m 16 juni Avondvierdaagse 

23 juni Papa-doe-dag 

28 juni  Verjaardag van alle leerkrachten 

30 juni Rapport mee naar huis 

3 t/m 6 juni Oudergesprekken 

3 juli Inloopochtend groep 4 

4 juli Inloopochtend groep 5 

5 juli Inloopochtend groep 6 

6 juli Inloopochtend groep 8 

7 juli Inloopochtend groep 7 

17 juli Musical groep 8a 

18 juli Musicial groep 8b 

19 juli Afscheid groep 8 

20 juli Overvliegen naar nieuwe klas 

21 juli 12.15 uur: zomervakantie! 
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vooral nog veel leren. Naar aanleiding van de analyses van de Citotoetsen zetten alle 

leerkrachten zich in de laatste doelen te bereiken om te kunnen zorgen voor een goede 

overgang naar de volgende groep na de zomer. 

Zoals jullie zien, is de afronding van het huidig schooljaar en de voorbereidingen van het 

volgend schooljaar in volle gang. De formatie is afgerond, de activiteitenkalender voor 

volgend jaar is bijna klaar, met de schoolgids 2017-2018 hebben we al een start gemaakt, de 

verbouwingen starten volgende week en de vacatures voor de SAC en MR worden in deze 

nieuwsbrief bekend gemaakt. We zijn een groot, betrokken en gedreven team dat veel aan 

kan, ook dankzij jullie hulp. 

Hieronder alles op een rijtje.   

Formatie 2017-2018 

Graag deel ik met jullie de formatie voor het schooljaar 2017-2018. De MR heeft een positief 

advies gegeven.  

Ons team is bijna compleet. Er is nog een vacature van 2 dagen voor een intern begeleider in 

de bovenbouw. Deze intern begeleider zal samen met Yvonne Kortenoever de zorg binnen de 

Geert Groteschool coördineren. Yvonne zal zich richten op de onderbouw. De nieuwe interne 

begeleider zal niet voor de groep staan. Daarom heb ik, ondanks de openstaande vacature de 

formatie kunnen afronden.  

Er is zo goed mogelijk na gedacht over een oplossing mocht er een leerkracht uitvallen, maar 

et lukt ons niet om dit volledig te voorzien en onder controle te hebben.    

- De vervanging van Herman is geregeld. Ik verwacht niet dat hij vóór december 2017 

hersteld is. 

- Het zwangerschapsverlof van Annelies en Melanie is ook geregeld. 

Het team is versterkt door Leanne Peeters en Vartan Gazhar. Leanne zal een vaste aanstelling 

krijgen van 2 dagen op de Geert Groteschool en 3 dagen als Pooler van Catent. We hopen op 

deze manier dat we haar via deze weg voor de kleuters kunnen inzetten als het nodig is.  

Vartan Gazhar zal een dag voor groep 8 staan en hij heeft ook een vaste aanstelling voor 3 

dagen als Pooler van Catent. 

Ilona Pierik zal de vaste invaller binnen de Geert Groteschool zijn. Een bekende leerkracht 

voor alle leerlingen in alle groepen. Eline Rensen is onze nieuwe WPO-er. Linda Wilms blijft 

onze onderwijsassistent en zij zal ons blijven ondersteunen bij de vervanging in de 

piekmomenten. 

 

De groepsindeling voor de kleuters is nog niet bekend. Ouders worden op de hoogte gesteld 

wanneer duidelijk is welke kinderen in welke groep komen.  

 



De formatie van het volgend jaar ziet zo uit: 

Groep 0/1C        Annelies Kwant en twee dagen Yvonne Kortenoever  

   (Tijdens het zwangerschapsverlof van Annelies zal Leanne voor de   

   groep staan).  

Groep 1/2A         Daniëlle Hulscher en twee dagen Leanne Peeters 

Groep 1/2B        Marloes van Seeters  

Groep 3        Caren Rikkert en Karin van Drongelen  

Groep 4A       Angelique Moinat 

Groep 4B       Hilde Baack en twee dagen Eline Rensen (wpo student) 

Groep 5       Lotte Meekers 

Groep 6A      Joanne van der Veen en één dag Herman van Hulzen. 

   (Als Herman ziek is zal Ilona Pierik voor de groep staan)  

Groep 6B        Rinske Luchtenberg en één dag Herman van Hulzen 

   (Als Herman ziek is zal Rinske 5 dagen voor de groep staan)  

Groep 7A      Sanneke Wapstra en Melanie Schokker 

   (Tijdens het zwangerschapsverlof van Melanie zal Vartan op  

   donderdag en  vrijdag voor de groep staan). 

Groep 7B      Marieke van Gelder en  één dag Herman van Hulzen 

   (Als Herman ziek is zal Marieke 5 dagen voor de groep staan)  

Groep 8         Rianne Grootenhuis en 1 dag Vartan Ghazar  

 

Onderbouwcoördinator:   Karin van Drongelen 

Bovenbouwcoördinator:  Joanne van der Veen  

Onderbouw IB:         Yvonne Kortenoever  

Bovenbouw IB:         Vacature 

 

Zodra de sollicitatie procedure van de 2e Intern begeleider afgerond is, zal ik jullie op de 

hoogte brengen. 

 

Geert Groteschool: een lokaal extra! 

  

De werkzaamheden van de uitbreiding van het “semi-

permanente lokaal” beginnen eerder dan verwacht. Het is 

ons niet gelukt om ze tijdens de zomervakantie te laten 

realiseren, vanwege o.a. de bouwvakvakantie.  

Op 19 juni zullen de werkzaamheden beginnen en als 
alles volgens plan verloopt zal het afgerond zijn op 28 juli. 

Van 19 tot 30 juni zullen de groepen 3a, 3b en 5a vaak in 
andere ruimtes moeten zitten vanwege het 
geluidsoverlast. Na 30 juni kunnen ze weer terug naar hun eigen lokaal. 



De teamkamer zal ingericht worden voor groep 3a. Het lokaal van 3a moet leeg gemaakt 

worden aangezien het nieuwe extra lokaal bovenop deze ruimte ligt en via het plafond enkele 

zaken geregeld worden. Voor de groepen 3b en 5a zullen andere interne oplossingen gezocht 

worden. We vragen van iedereen begrip en geduld en we verheugen ons op de uitbreiding!  

Op het schoolplein wordt de riolering aangepakt.  Uit het onderzoek is gebleken dat er  

wortelgroei in het riool zit en dat er een afdichtingsrubber dwars in de afvoer zit. Dat is de  

oorzaak van de waterverstopping bij zware regenval. Dit wordt a.s. woensdag na de schooltijd 

aangepakt. Hopelijk zijn ze in een dag klaar. 

 

Avondvierdaagse 

Vandaag zijn de shirtjes uitgedeeld aan de kinderen 
die deze week meelopen met de avondvierdaagse. 
Wat betreft het lopen met de ervaring van vorig jaar 
is het belangrijk dat alle ouders zelf moeten regelen 
dat hun kind met een begeleider loopt. (kleuters 1 
begeleider op 2 kinderen, alle anderen minimaal 1 op 
4) We wensen iedereen veel plezier en succes deze 
week met het lopen! Loles komt vrijdag elk kind 
persoonlijk een medaille overhandigen.  
 

   

Vacature Schooladviescommissie (SAC) 

Per 1 augustus a.s. zullen er 2 leden van de SAC aftreden. Frank Peen en Pierre Satink.   Hun 

kinderen zitten op dit moment in groep 8 en na de zomer zullen ze samen met hun kinderen 

de school verlaten. Dit betekent dat er 2 vacaturen na de zomer komen.  Daarom ben ik op 

zoek naar ouders met een positief-kritische instelling, die samen met de andere leden de 

dialoog willen aangaan en een klankbord willen zijn voor mij, de directeur van onze school. 

Frank en Pierre waren vooral gericht op het gebied onderwijs en financiën.  

 

Wat doet de SAC eigenlijk? 

Als onderdeel van de Stichting Catent, heeft de kbs Geert Groteschool  een 

schooladviescommissie (SAC), net als de andere 34 scholen van de Stichting. De Stichting 

Catent is het bevoegde gezag en de SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

 

De schooladviescommissie (SAC) staat dicht bij de school en bestaat uit ouders van de school. 

Zij heeft een adviserende taak (gevraagd en ongevraagd ) in de richting van de schoolleiding 

rond school specifieke aangelegenheden. De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde 

over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Denk daarbij vooral aan de 

identiteit en aan de hoofdlijnen van beleid rond de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, 

de personeelsontwikkeling, de communicatie, de huisvesting en de organisatie.  Het overleg 

met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyxPvrxLjUAhVGb1AKHbvXBiEQjRwIBw&url=https://atletiekmaastricht.nl/avondvierdaagse/&psig=AFQjCNHyhbXu-fA8iQxhNb2tQovATwWbLA&ust=1497364836760430


De SAC vergadert ongeveer 4 keer per jaar in zijn geheel met de directeur van de school. 

Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directeur samen om een onderwerp 

te bespreken.   

Momenteel hebben de volgende personen zitting in de SAC: 

 Frank Peen  

 Geraldine IJzerman 

 Marjan van Maarle 

 Mirella Menger 

 Pierre Satink 

 

Wil je je aanmelden als betrokken ouder voor de SAC?  

Dit kun je doen door vóór 23 juli 2017 een e-mail te sturen aan directie@geertgroteschol.nl 

met daarin je naam,  telefoonnummer en emailadres, de namen van je kind(eren) en in welke 

groep(en) ze zitten en natuurlijk jouw motivatie voor kandidaatstelling.  Ben je geïnteresseerd 

maar wil je eerst wat meer informatie, dan kun je me aanspreken op school of bellen  

038-4532895 

 

De leden van de SAC worden door de directeur, na kennismakingsgesprekken benoemd: ze 

worden niet verkozen. De directeur kan uiteraard ook ouders persoonlijk benaderen om te 

solliciteren.  

Senna en Marijn beëdigd door wethouder voor Kinderplatform 

Zwolle Oost 

Het was die hele mooie en warme woensdag 

vorige week; op 17 mei. De meeste kinderen 

lagen lekker in het zwembad. Zo niet Senna en 

Marijn (groep 7) uit de leerlingenraad... Zij waren 

die middag uitgenodigd door Travers en 

wethouder Jan Brink om in het stadhuis van 

Zwolle te komen.  

Ze mochten in de raadszaal zitten op de stoelen 

waar normaal gesproken de 

gemeenteraadsleden zitten en de wethouders en 

de burgemeester. Met heuse 

interruptiemicrofoons (je weet wel, waar je 

alleen door kunt praten als de ander jou het 

woord geeft, net als in de Tweede Kamer). Met 

allemaal fotografen en ouders om hen heen 

werden Senna en Marijn door de wethouder 



beëdigd als leden van het Kinderplatform Zwolle Oost. Samen met nog 7 kinderen van andere 

scholen uit de buurt. Als kinderplatform mogen zij nu aan de slag om de wijken in Zwolle Oost 

nog leuker en veiliger te maken. Een keer in de 6 weken gaan ze vergaderen over leuke ideeën 

voor de wijk en gaan ze bedenken hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen.  

Geert Grote in het nieuws 

Hieronder, voor degenen die het gemist hebben of nog een keer willen lezen, het bericht dat 
op 2 juni op het “weblogzwolle” is verschenen.   

Zwolle - Op 2 juni, in de brandende hitte, vond op de Geert Grooteschool een sponsorloop 
plaats voor Hospice Zwolle. Kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool liepen 
elk 20 minuten zoveel mogelijk rondjes over een parcours rondom de school. De leerlingen uit 
groep 1 tot en met 4 liepen niet mee, maar stempelden na elke ronde de kaartjes en deelden 
water uit. De hele school was betrokken bij de sponsorloop, die mede georganiseerd werd 
door de leerlingenraad. 

De Geert Grooteschool doet elk jaar mee aan een 
actie voor een goed doel. Dit jaar viel de keuze op 
Hospice Zwolle. Directeur Loles Bobo vertelt: ‘Ik 
heb een rondleiding gehad door het hospice, 
kennisgemaakt met vrijwilligers en de sfeer 
ervaren. En ik heb de echte zorg voor de gasten 
gezien, de liefde geproefd die daar wordt 
gegeven. Die ervaring heeft me ervan overtuigd 

dat we dit jaar een sponsorloop moesten houden voor het hospice.' 

Combinatie 
Twee andere gebeurtenissen speelden ook een rol 
bij de keuze voor het hospice. Bobo: ‘In december 
hadden we een kerstboom in de school staan 
waar alle leerlingen een tekening en een wens in 
mochten hangen. Eén van de wensen was om iets 
te doen voor mensen die heel ziek zijn. Later werd 
een collega ernstig ziek en de kinderen uit zijn 
groep wilden heel graag iets voor hem doen. En 
dan was er mijn eigen ervaring. Die drie dingen 
gecombineerd bepaalden onze keuze.' 
 
Bobo vindt het belangrijk dat de kinderen snappen waar ze voor lopen. Daarom heeft ze 
mensen van het hospice uitgenodigd op school om vragen van kinderen die mee liepen te 
beantwoorden. Leraren van de kinderen van groep 1 tot en met 4 vertelden hun groepen zelf 
wat over het hospice. Een jongen uit groep 8 had al kennisgemaakt met het hospice. 
Bobo: ‘Zijn oma lag er een tijdje en hij fietste vanuit school dan naar het hospice. Hij vertelde 
dat hij het zo fijn 
vond dat er vrijwilligers met hem meeliepen naar haar kamer. Dan was het minder spannend.' 
 



Donaties 
De hele school, kinderen, leerkrachten en ook ouders steunden de actie. Ook ouders van 
kinderen die niet konden komen kijken of meedoen, doneerden een bedrag. Wat de actie 
uiteindelijk heeft opgeleverd, is over ongeveer twee weken duidelijk.  

     

 

 

 

 

 

 

Oproep Medezeggenschapsraad!!  

Wij willen jullie informeren over de MedezeggenschapsRaad (MR)  van de Geert Grote School.  

Per 1 augustus a.s. zullen er 3 leden van de MR aftreden, waarvan 2 leden van de 

oudergeleding en 1 van de personeelsgeleding. Dit betekent dat je je kunt aanmelden als 

kandidaat MR-lid. Bij voldoende aanmeldingen worden er verkiezingen uitgeroepen.   

Wie treden er af? Binnen de personeelsgeleding van de MR zal Joanne van der Veen aftreden 

aangezien ze lid wordt van het MT.  Binnen het team zal een nieuw lid voor de 

MedezeggenschapsRaad benoemd worden. Hilde Baack en Caren Rikkert zullen hun taak in de 

MR voortzetten. Binnen de oudergeleding van de MR treden 2 leden af en zijn niet 

herkiesbaar. Tibor Elferink (wegens wisseling school) en Calijn van der Kolk (wegens 

belangenverstrengeling vanwege nieuwe baan) zullen hun taken in de MR niet voortzetten.   

Wat doet de MR eigenlijk?  

Elke school of onderwijsinstelling heeft een MedezeggenschapsRaad. De MR van de Geert 

Grote School bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. De directie schuift aan op 

afroep.  Door de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De MR 

handelt in het belang van de school en daarmee in het belang van de kinderen. Zij geeft 

(on)gevraagd advies aan de directie (initiatiefrecht). Op basis van het informatierecht is de MR 

op de hoogte van het reilen en zeilen op de school. Dat betekent o.a. dat zij op de hoogte is 

van de jaarplannen en de voortgang bespreekt met directie.  De MR heeft tevens adviesrecht. 

Dit betekent zij op beleidsonderwerpen, waaronder het onderwijskundig jaarplan, door de 

directeur wordt geïnformeerd en gevraagd wordt om advies. Als laatste heeft de MR 

instemmingsrecht. De MR verleent instemming op de uitvoering van (voorgenomen) beleid, 

dit gebeurt op onderwerpen zoals de vaststelling of wijziging van het schoolplan en de 

onderwijskundige doelstellingen.  



Wil je je aanmelden als betrokken ouder voor de MR?  

Als je betrokken bent bij de Geert Grote 

School en je wilt samen met directie en 

leerkrachten onze se school nog verder 

professionaliseren voor een goed 

schoolklimaat voor onze kinderen, dan 

kun je je aanmelden als kandidaat voor 

de MR. Dit kun je doen door voor 23 juli 

2017 een e-mail te sturen aan 

mr@geertgroteschool.nl met daarin je 

naam,  telefoonnummer en emailadres, 

de namen van je kind(eren) en in welke 

groep(en) ze zitten en natuurlijk jouw 

motivatie voor kandidaatstelling, inclusief een foto.  Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst 

wat meer informatie, dan kun je Kirsten de Kok, Tibor Elferink of Calijn van der Kolk 

aanspreken op het schoolplein of bellen met Kirsten, 06-20936243. 

Hoera groep 7 heeft het verkeersdiploma behaald. Van harte gefeliciteerd allemaal!  

 



Vakantiebieb 
 
Vanaf 1 juni is de app ‘Vakantiebieb’ 
weer te gebruiken. Deze app is gratis 
Wanneer je deze app download kan je 
kind allerlei boeken gratis lezen op de 
tablet.  
 
Het is belangrijk om het lezen in de 
vakantie te onderhouden om een 
terugval te voorkomen. 
Veel plezier ermee! 
 
 

 

Lezen in groep 3 

In groep 3 doen we sinds februari aan ‘samen lezen’. Samen met een papa of 
mama wordt er in een boekje gelezen. Dat gaat heel gezellig. En wat gaan die 
boekjes snel uit! Het tempo zit er goed in! 

 

 

Molenbezoek groep 3a 
Op donderdag 1 juni zijn wij naar de Passiebloem (de molen die hier in de buurt staat) geweest. We 
zijn druk met het thema ‘beroepen’. Op deze dag hebben we het beroep ‘molenaar’ eens van dichtbij 
bekeken. Mees heeft eerder al een prachtige presentatie gegeven over verschillende molens. Zo 
wisten we al dat de Passiebloem een oliemolen is. 


