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Nieuwsbrief  Nr. 9. 

Schooljaar 2019-2020 

Vrijdag 08.11.2019. 

Gebed. 

 

Lieve God, 

U wilt er zijn voor ons, elke dag en elke nacht. 

Als we vrolijk zijn, als we boos, bang of verdrietig zijn, 

U bent erbij. 

Dank u wel. 

Wilt u ons helpen te zien wat echt waardevol is en goed. 

Wilt u ons helpen te horen wat mooi is en gaaf, 

te proeven wat lekker is en gezond,  

te voelen wat echt is en wat niet. 

Leer ons van U, van elkaar en van onszelf te houden. 

Amen.  

 

Kindergebed voor de middenbouw uit onze methode ‘Kind op Maandag’, week 46. 

 

Lerarentekort en stakingsactie 6 november.  

‘In dit land krijgt de man/vrouw die op je geld past drie keer zoveel betaald als 

de man/vrouw die op je kinderen past. Dat is toch te gek voor woorden.’ 

Uit: Trouw, Hans Sibbel (beter bekend als cabaretier Lebbis). 

Afgelopen woensdag was de grote landelijke stakingsdag voor het onderwijs. 

Ruim 80% van de scholen was gesloten. Teamleden gingen naar verschillende 

bijeenkomsten om hun stem te laten horen en op te komen voor de belangen 

van leerlingen van vandaag en morgen. 

Personeelsleden van de Kring namen deel aan een landelijke bijeenkomst of 

verzamelden zich op de Coolsma voor de Driebergse protestbijeenkomst. Alle 

scholen in Driebergen waren gesloten en veel leerkrachten waren tussen 09.00 

uur en 11.00 uur aanwezig bij deze plaatselijke manifestatie. Het was een mooie 

en zinvolle bijeenkomst waarbij de eisen voor goed onderwijs en structureel geld 

nadrukkelijk werden genoemd. 

Ook de wethouder van onderwijs en verschillende raadsleden waren aanwezig op 

onze protestbijeenkomst. Fijn dat zij hun betrokkenheid toonden. 

Via de mail ontvingen we van ouders verschillende steunbetuigingen voor deze 

stakingsactie. Fijn om te merken dat u achter ons stond en onze zorgen deelt. 
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Veel hoop op extra investeringen hebben we niet. Helaas hebben de 

onderwijsbonden te snel toegestemd met het incidentele pakket aan 

maatregelen. De minister zal niet meer terugkomen op het genomen besluit. De 

onderhandelingen worden niet opengebroken. Onze zorgen zijn onverminderd 

groot over de nabije toekomst. 

 

 
  

Werving en selectie van nieuwe leerkrachten. 

Vandaag, vrijdag 8 november, zijn er gesprekken gevoerd met twee mogelijke 

kandidaten voor de openstaande vacatures. Speerpunt is momenteel het splitsen 

van de stamgroep 6-7-8 aan de Sparrenlaan. De verwachting is dat we dit in 

twee stappen kunnen realiseren. De voorbereidende gesprekken daarover zijn 

deze week gestart. Edo voert ook gesprekken met externe partijen om de 

splitsing zo snel mogelijk te realiseren. Het klinkt allemaal nog wat vaag en dat 

komt omdat we nog niet precies weten of we de juiste collega voor deze 

tussenstap kunnen vinden en wanneer die kan starten. Maandag 11 november 

(studiedag) wordt er ’s  middags een gesprek gevoerd met een kandidaat van 

een externe partij. Afstemming met het bestuur is nodig en de beoordeling of we 

ook kwalitatief een goede keuze maken. Het goede nieuws is dat we weer volop 

‘op jacht zijn’ en er valt, om maar in de beeldspraak te blijven, ook wat te jagen.  

 

Ouderenquête 1: Samenvatting. 
 
Hieronder treft u de samenvatting aan van de ouderenquête die in oktober is 

afgenomen.  
 

Ouderenquête(samenvatting). 
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De sfeer in de school wordt door de meeste ouders als prettig ervaren. 

Tevredenheid wordt uitgesproken over de inzet van directeur, leerkrachten en 

onderwijsassistenten. Meerdere keren wordt aangegeven dat er verbetering 

mogelijk is op het gebied van ouderbetrokkenheid. De sfeer in de groep vinden 

de meeste kinderen prettig, maar zou op een enkele plek wel verbeterd kunnen 

worden.  

De noodoplossing op de Sparrenlaan (stamgroep 6-7-8) wordt door veel ouders 

en kinderen als onwerkbaar gezien. Genoemd wordt dat er in de groep veel 

onrust is om goed te kunnen werken. De wens wordt uitgesproken de groep zo 

snel mogelijk te splitsen.   

Over de communicatie zijn de meeste ouders tevreden. Genoemd worden oa. 

open houding van de directeur, de nieuwsbrieven, aandacht voor de inhoud van 

het onderwijs en de Christelijke identiteit van de school.  Het bestuur wordt 

gevraagd te communiceren over beleidskeuzes. 

Veel ouders herkennen het streven naar rust en stabiliteit op de Kring. 

Tevredenheid is er over de snelheid en het succes van werving. Aanbevelingen 

gaan vooral over de inzet en het behoud van leerkrachten. Er wordt zorg 

uitgesproken over de werkbelasting en het behouden van personeel. Er wordt 

genoemd dat er blijvende aandacht moet zijn voor werving en dat er tijdig 

gecommuniceerd moet worden als het gaat om de personele bezetting van 

volgend schooljaar. 

De Kring moet volgens verschillende ouders weer goed op de kaart gezet 

worden, een positieve uitstraling naar buiten krijgen en als aanbeveling wordt 

daarbij de website genoemd. 

Als het team weer staat, mag er weer meer aandacht zijn voor de inhoud van het 

onderwijs, waaronder de invulling vanuit het Jenaplanconcept! 

Niet alle aangegeven verbeteringen en aanbevelingen zijn in deze samenvatting 

genoemd, maar worden uiteraard wel meegenomen in het vervolgtraject. 

Ouderenquête 2: Uitnodiging ouderavond n.a.v. de ouderenquête. 

 
U bent van harte welkom om over het bovenstaande met de schoolleiding en het 

bestuur van De Oorsprong te komen praten. Er zijn twee avonden gepland. 

Planning ouderavonden: 

 
 Locatie Sparrenlaan: dinsdag 26 november van 20.00 uur – 21.30 uur. 

 Locatie Akkerweg: woensdag 27 november van 20.00 uur – 21.30 uur. 
 

 
Ouderenquête 3: Bestuursbrief. 
 

U ontvangt, als bijlage bij deze nieuwsbrief, een bestuursbrief met informatie 
over de afgenomen ouderenquête.  
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Vanuit de Ouderraad. 
 

Taken van de ouderraad 

De ouderraad van De Kring bestaat op dit moment uit 6 ouders. Drie ouders van 

de Sparrenlaan en drie ouders van de Akkerweg. Als ouderraad ondersteunen we 

de school bij de grote evenementen. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

Koningsdag, de Avondvierdaagse en het Pannenkoekenfeest. Maar ook aan de 

catering op alle sporttoernooien waar De Kring aan deelneemt.  

 

Sportcommissie voor de sporttoernooien opgeheven 

Voor het organiseren van de sporttoernooien was er een sportcommissie. Helaas 

is die door het vertrek van deelnemende leerkracht en ouders niet meer in 

bedrijf. Daardoor ontstaat er een gat. Want de sportcommissie zorgde voor de 

inschrijving van kinderen, de inschrijving bij de toernooien, het maken van 

teamindelingen en het indelen van hulpouders. 

 

Ouderraad extra taken 

Edo heeft de ouderraad gevraagd of wij willen nadenken over het opnemen van 

deze taken. En of we, ter ontlasting van de leerkrachten, ook een extra 

organiserende rol kunnen spelen bij de Koningsspelen en de Avondvierdaagse. 

Natuurlijk vinden wij dit ook belangrijk. En willen we graag een helpende hand 

bieden. Maar dat kunnen we helaas niet met ons zessen. 

 

Keuzes maken 

De ouderraad moet daarom keuzes maken. Daarbij hebben we gekozen voor de 

3 grootste sporttoernooien (Korfbal, Voetbal Middenbouw, Voetbal Bovenbouw) 

en de Avondvierdaagse. Over de invulling van Koningsspelen moet nog verder 

over worden gesproken. 

 

Scholierenzwemtoernooi 

Waarschijnlijk mis je in dit rijtje het Scholierenzwemtoernooi. Die hadden we in 

eerste instantie wel opgenomen. Totdat we deze week hoorden dat dit toernooi 

vanwege gebrek aan organiserende mensen bij de zwemvereniging niet door kan 

gaan. Jammer dat ook zij merken dat het lastiger wordt om dit soort 

evenementen geregeld te krijgen. 

 

Is er een oplossing voor de kleinere sporttoernooien? 

Toch jammer dat uw kind op hockey, basketbal, schaken of een andere sport niet 

namens De Kring mee kan doen op een toernooi. Maar daar hebben we een 

oplossing voor. Namelijk dat één of meer ouders de organisatie op zich willen 

nemen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor het schaaktoernooi al een betrokken 

ouder gevonden. We kijken of we kunnen helpen met inschrijving van kinderen 
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en stellen uit de ouderbijdrage een budget beschikbaar voor wat te eten en te 

drinken. 

 

Nieuw leden voor de Ouderraad: Graag! 

Denkt u bij het lezen van dit bericht: de ouderraad, lekker praktisch mijn handen 

uit de mouwen steken, dat is eigenlijk echt wat voor mij! Vanwege de 

doorstroom (zittingstermijn is maximaal 4 jaar) zijn nieuwe, betrokken en 

enthousiaste ouders van beide locaties zeer welkom! We vergaderen elk 

schooljaar ongeveer 6 keer. Dus dat valt heel erg mee. Daarnaast verdelen we 

de taken. Ook met een (fulltime) baan is dit door een lange termijn planning 

prima te combineren. Naast dat het heel nuttig werk is, geeft het ook vaak een 

uniek kijkje op de school van uw kind en zorgt het voor leuke contacten met 

ouders op beide locaties. 

 

Dus kortom: Aanmelden! 

Dat kan bij een van ons: 

Geertje van de Ree, Mark Heersink, Elisa Schiebergen (Sparrenlaan) 

Tessa Konings, Jakko Bakker en Anneloes van der Linden (Akkerweg) 

 

Vanuit de school/team nog goed om te melden dat wij heel blij zijn met de OR en 

de zaken die zij oppakken. Zonder deze hulp zouden heel veel activiteiten voor 

onze leerlingen niet door kunnen gaan. Het is fijn om te lezen in het verslag, 

n.a.v. de enquête, dat ouders betrokken willen worden bij verschillen zaken in en 

rond de Kring. De bovenstaande activiteiten zijn daar een mooi voorbeeld van. 

Samen met u maken we het boeiend en leerzaam voor onze kinderen! Zowel 

binnen als buiten schooltijd. 

 

Bijbelverhalen in de komende weken. 
 
In deze periode voor advent en kerst vertellen we mooie vertelverhalen uit 

Genesis. Het gaat over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob. In week 46 

gaat het over de geboorte van Jakob en Esau, de zonen van Isaak en Rebekka. 

We lezen: 

 Genesis 24: 1-21 

 Genesis 25: 19-26 

 Genesis 25: 27-34  

In week 47 vertellen we verder over Jakob. Thema is dan ‘Ben jij het echt?’ 

Kinderen leren dat je ander leert kennen door de dingen die hij of zij doet of 

zegt. We lezen dan: 

Genesis 27: 1-40 

Genesis 28: 10-22 

Genesis 29: 1-14. 

 
Identiteit van de Kring.  
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De Kring is een christelijke basisschool. Hoe wordt dit vorm gegeven, hoe wordt 

het zichtbaar en voelbaar? Onze school is een zgn. ‘open christelijke basisschool’. 

Een school waar iedereen welkom is. De achtergrond van gezinnen is in elk geval 

geen belemmering voor de toelating. Poëtisch gezegd wil de Kring graag ‘een dak 

boven veel hoofden zijn.’ We zijn echter wel een christelijke basisschool. We 

vieren de christelijke feesten, vertellen de verhalen met behulp van een methode 

en zingen en bidden in de stamgroepen. We vertellen de verhalen op het niveau 

van kinderen zonder te dogmatiseren. We geven ruimte om met elkaar te praten 

en gaan respectvol om met andere religies en/of geloofsopvattingen. Vanuit onze 

identiteit doen we echter meer dan alleen maar een stukje cultuur overdragen. 

Kinderen mogen ervaren dat God een God is van liefde en dat we in Jezus een 

voorbeeld hebben gekregen hoe we dagelijks ons eigen leven kunnen inrichten; 

oog hebben voor de naaste, mild en vergevingsgezind zijn, respect tonen voor 

anderen en onszelf niet op de eerste plaats zetten. Als leerkrachten willen we dat 

proberen voor te leven aan onze kinderen en in de contacten met ouders en de 

wereld om ons heen.  

 

Verwachtingsmanagement. 

 
Een mooi woord uit het bedrijfsleven in relatie tot uw eventuele verwachtingen 

over de communicatie naar u vanuit de school. In het bijzonder gaat het dan om 

deze nieuwsbrief. U heeft er inmiddels wekelijks één ontvangen. Dat is een 

redelijk hoge frequentie met het bijbehorende voorwerk. De bedoeling is u, 

vanuit urgentie, zo optimaal mogelijk te informeren en mee te nemen in lopende 

processen bijvoorbeeld rondom werving en selectie. In de toekomst is het de 

bedoeling de nieuwsbrief één keer per twee tot drie weken uit te brengen. 

Wanneer we weer in iets rustiger vaarwater terecht komen is dat de bedoeling. 

 

 

Kalender november/december 2019. 

11.11: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 

13.11: Keuzecursus tussen 11.00 en 12.00 uur. 

20.11: Keuzecursus tussen 11.00 en 12.00 uur. 

26.11: Open lesmiddag groep Revius. 

29.11: Viering.  

05.12: Sinterklaas. 

06.12: Studiedag team, alle leerlingen vrij. 

 

 


