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Christelijke feestdagen 

Deze nieuwsbrief verschijnt tussen 

Hemelvaartsdag en Pinksteren. Wat is 

het belangrijk om ook met de kinderen 

stil te staan bij de inhoudsvolle 

betekenis van deze dagen. In de klassen 

en ook in de gemeenschapsruimte 

wordt er op school aandacht aan 

besteed. U zult dat thuis ongetwijfeld 

ook doen. Laten we de Heere bidden 

om het werk van Zijn Geest in onze 

harten en in de harten van onze 

kinderen. Hij is de onveranderlijke God! 

Van Hem mogen we alle goeds 

verwachten.  

Benoeming juf Dannenberg 

In de vorige nieuwsbrief schreven we 

over de gelden die vanuit de overheid 

zijn vrijgekomen ter vermindering van 

de werkdruk in het basisonderwijs. Ons 

doel met deze gelden is om de 

combinatiegroepen zoveel mogelijk op 

te heffen. In de afgelopen weken zijn er 

proeflessen en sollicitatiegesprekken 

geweest. We hebben juf Dannenberg 

mogen benoemen voor onze school. In 

verband met de continuïteit van het 

onderwijs is er binnen de vijf scholen 

besloten om juf Dannenberg het hele 

jaar les te laten geven op onze school. U 

begrijpt dat we heel blij zijn met deze 

ontwikkelingen. Het is de Heere die ons 

dit geeft. Hem komt de dank toe. 

Daarnaast hopen we dat het in het 

belang van het onderwijs aan onze 

kinderen zal zijn.  

 

Audit Berséba 

Mogelijk hebt u al wel eens gehoord 

van Berséba. In één van de eerdere 

nieuwsbrieven is er over geschreven. 

Berséba is de reformatorische 

zorgkoepel voor het onderwijs. Alles 

rondom de (extra) zorg binnen onze 

school is in samenwerking met deze 

organisatie. 

Voor Berséba is het van belang dat er op 

een goede manier inhoud wordt 

gegeven aan de zorg op de scholen. 

Daarom zijn ze onlangs gestart met het 

uitvoeren van een audit. Dit houdt in 

dat ze binnen school onderzoek doen 

naar de invulling van de zorg. Wordt er 

goed onderwijs gegeven? Wordt er op 

een goede manier invulling gegeven aan 

de zorg? Worden de financiële 

middelen die er zijn goed ingezet? Enz.  

Afgelopen maandag heeft deze audit op 

onze school plaatsgevonden. Met onze 

IB-er (Juf Elizabeth) en de directeur 

(Meester Verweij) zijn gesprekken 

gevoerd. Van deze audit krijgen we een 

verslag waarin benoemd wordt wat 

goed gaat en waar mogelijk 

aandachtspunten voor de school liggen.  

De eerste terugkoppeling die we kregen 

geeft een positief beeld. Op hoofdlijn 

wordt de zorg op een goede manier 

vormgegeven. We hebben uitgelegd 

waarom we het doen zoals we het doen. 

Men was tevreden over de zorg en de 

onderbouwing daarvan. Ook als het 

gaat om de kwaliteit van ons onderwijs 

was men goed te spreken over de 
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dingen die opgepakt worden en de 

resultaten die behaald worden. We 

hopen u tijdens de informatieavond bij 

het begin van het nieuwe schooljaar 

hier inhoudelijker over te informeren.  

We hopen dat deze audit ons helpt om 

op een goede manier onderwijs te 

blijven geven, met name aan de 

kinderen die extra zorg nodig hebben.  

Uitslag Centrale Eindtoets  

Afgelopen dinsdag konden we online de 

resultaten inzien van de Centrale 

Eindtoets die enige weken geleden door 

de leerlingen uit groep 8 gemaakt is. De 

meeste kinderen hebben daarin naar 

verwachting gescoord. Bij enkele 

leerlingen vielen de resultaten van deze 

toets wat tegen. We komen nu op een 

gemiddelde van 533 punten. In de 

komende weken komt daar nog een 

correctie overheen. De zogenaamde 

leerlinggewichten (op basis van 

opleidingsniveau van ouders) worden 

daarin meegenomen. Meestal is dat in 

ons voordeel. Als de definitieve uitslag 

binnen is zullen we ook dit met u 

communiceren.  

Al met al mogen we dankbaar zijn dat 

de Heere ook de jongens en meisjes uit 

groep 8 de wijsheid en het verstand gaf 

om het onderwijs op onze school te 

mogen volgen en dat deze resultaten 

behaald mochten worden.  

 

 

 

 

Groep 1 bij boer Wout… 

 

 

 

 

 


