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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen. 

In deze nieuwsbrief 
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• Toekomst Schreuder 

• KDV: 30 jaar! 

• Veilig overblijven 

• Socratesgroep: programmeren 

• Naschoolse activiteiten ’17- ’18 

• Opbrengst ’Adopteer een boek!’  

• Resultaten eindtoets 

• Wennen nieuw schooljaar 

• Tot slot….. 
  
 

 

Belangrijke data 
Wo. 12-07 t/m vr. 14-07 Schoolkamp groepen 8 

Di. 18-07   Wennen nieuw schooljaar 

Afscheidsavond groepen 8 

Vr. 21-07   Laatste schooldag; om 12 uur uit 

Ma. 24-07 t/m vr. 01-09 Zomervakantie 

Ma. 04-09   Eerste schooldag schooljaar 2017-2018     

 

Welkom nieuwe leerlingen 
Hierbij heten we de nieuwe leerlingen van Instituut Schreuder van harte welkom op school. Mogelijk wil      

                 uw zoon/ dochter een speelafspraak maken en kunt u als ouder ook nader 

kennis maken met de ouders van de nieuwe leerlingen.  

• Subham van Groeningen, groep 1/2A 

• Helena Rouw, groep 1/2B  
We wensen de kinderen veel leerplezier op Schreuder! 

 
 

Personeel  
Een paar weken voor de zomervakantie hebben we bericht gekregen dat een aantal juffen het 

Schreuder gaan verlaten!!  

Juf Deborah Kramer (groep 4), juf Judith Schreurs (groep 3) en juf Danielle van der Velden (groep 5B) 

gaan na de zomervakantie allemaal dichter bij hun eigen woonplaats werken.  

Door het lerarentekort gaan er steeds meer vacatures ontstaan. Leraren die eerst grote afstanden 

moesten afleggen voor een leuke baan, kunnen nu dichterbij hun huis een fijne baan krijgen. En dat 

geldt dus voor alle drie de juffen. Juf Deborah gaat werken in Mijdrecht, juf Judith gaat werken in 

Stompetoren en juf Danielle gaat werken in Edam 

Juf Deborah is nu nog met zwangerschapsverlof, maar zal voor het einde van het schooljaar nog afscheid 

komen nemen van groep 4. Juf Danielle en juf Judith zullen ook in de laatste week voor de vakantie 
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afscheid gaan nemen van hun kinderen uit resp. groep 5B en groep 3. We 

zullen hen erg gaan missen, maar wensen hen veel geluk in hun nieuwe baan!! 

In een eerdere brief over de groepsbezetting van volgend schooljaar heeft u 

ook kunnen lezen dat juf Annelie (groep 1/2B) niet meer terugkomt in 

september. In goed overleg gaat zij stoppen met haar werkzaamheden als juf 

en ‘koor’ juf. Zij zal u nog persoonlijk een bericht sturen. Uiteraard laten wij 

haar afscheid niet ongemerkt voorbijgaan. U krijgt daar nog een aparte mail 

over. 

 

En hoe nu verder? Voor de vacatureruimte die is ontstaan door het vertrek van de juffen Deborah, 

Judith en Danielle is een sollicitatieprocedure in gang gezet. We hopen u daar voor de zomervakantie 

met goed resultaat over te kunnen informeren.   

 

Toekomst Schreuder 
Op maandag 19 juni heeft er een ouderavond plaats gevonden die in het 

teken stond van het toekomstbeeld van onze school. Op deze avond is er 

informatie gegeven over het ‘Planzo onderzoek’ en is gesproken over een 

mogelijke samenwerking met het schoolbestuur AMOS. 

Het verslag van deze avond is inmiddels al naar alle ouders gemaild. We 

sturen het echter als extra bijlage door met deze Nieuwsbrief. Ook zal het 

verslag worden geplaatst op School & wijk, zodat dit makkelijk terug te 

vinden is. 

Ditzelfde geldt voor de resultaten van het onderzoeksbureau van Planzo, 

waar ouders, team en andere stakeholders hun input voor hebben geleverd. U vindt het rapport als 

bijlage bij deze Nieuwsbrief en ook zal deze terug te vinden zijn op School & Wijk.   

 

KDV Schreuder: 30 jaar! 
Met veel trots delen we mede dat KDV Schreuder haar 30-jarige jubileum viert in augustus 2017. Het 

KDV was in 1987 opgericht door het toenmalige bestuur van basisschool Instituut Schreuder, met het 

idee dat ouders hun kleuters en peuters naar een plek konden brengen. Er is sindsdien veel veranderd. 

Van kleine peuterspeelzaal in 1987, die om 15 uur dicht ging, is het uitgegroeid tot een volledig 

kinderdagverblijf in 2010 met opvang van 08:00 tot 18:00 uur.  

In 2008 werd aan het KDV gevraagd om een BSO te realiseren voor kinderen 

van Instituut Schreuder. In 2012 was de wachtlijst zo lang dat we besloten over 

te stappen van horizontale naar verticale groepen en tegelijkertijd zijn wij 

verhuisd naar de oude koffiekamer van de docenten op één hoog (nu BSO 

Regenboog). 
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In 2013 zijn wij een voorschool geworden, om in te kunnen spelen op het tekort aan voorschoolse 

plekken en om de taalachterstand onder sommige kinderen te verhelpen. Na een dip in 2014, maar door 

de grote inzet van bestuur, teamleden en ook heel 

veel ouders zijn wij sinds halverwege 2016 weer in 

rustig vaarwater terecht gekomen. Tegenwoordig 

wordt een Integraal Kind Centrum gezien als de 

toekomst van onderwijs met KDV/Voorschool, 

Basisschool en BSO onder één dak. Nou dat zijn 

wij al lang!! En daar zijn wij trots op. We zijn 30 

jaar gehuisvest bij Instituut Schreuder, 30 jaar van 

goede samenwerking. Ook dit feit willen wij 

vieren.  

Wij zijn niet van plan om dit 30-jarige jubileum in 

stilte voorbij te laten gaan. In september wordt 

dat feestelijk gevierd. Datum en tijd worden begin 

september bekend gemaakt. 

Veilig overblijven creëren we samen 
Nog 2 weken en dan zit het jaar er alweer op, en zoals we dan elke keer zeggen: 
..."Wat is het snel gegaan en wat was het weer een leuk jaar!!"... 
Snel gegaan is het zeker, maar dat komt met name omdat het ook echt weer een leuk jaar is geweest.   
Dit jaar met onze nieuwe activiteit voetbaltraining, hebben onze jongens en meiden een mooi resultaat 
mogen behalen tijdens het Amsterdam Voetbaltoernooi. Naast Voetbaltraining en drama-les zullen we 
tevens 1x per week atletiek gaan aanbieden. Verder kunnen kinderen die het mentaal nodig hebben om 
in alle rust op te laden, nog steeds gebruik maken van de stilteruimte in de bibliotheek. We denken 
hierbij aan lezen of even uitrusten. Wel allemaal in stilte. Gebruik van de ruimte gaat in overleg met 
ouders, kind en leraar. In de ruimte zal altijd een overblijfkracht aanwezig zijn.  
 

Ik had het al aangegeven, nog 2 weken voordat de vakantie begint. We 
merken dat onze kinderen al in hun hoofd op vakantie zijn. De kinderen 
zijn wat onrustiger en oortjes zijn al rechts en links half op slot. Extra 
opletten geblazen dus voor ons. Natuurlijk zijn we wel alert, maar in 
deze periode, als de rest van de school gaat afbouwen, gaan op de 
overblijf extra de puntjes op de ï. Zorgen dat de kinderen gefocust 
blijven.  
Lieve kinderen, nog even alert blijven op onze veiligheidsregels en 
ouders: stimuleer graag uw kind hierin. We willen de laatste dagen 

veilig door komen. Een veilige overblijf creëren we echt samen.  
 
Rest mij, namens het overblijf-team alle kinderen, ouders, juffen en meesters een heerlijke, zonnige, 
uitgeruste zomervakantie te wensen. Alle kinderen van groep 8 heel veel plezier op de middelbare!! 
Lieve groet, 
Lucia Westerlink 
TSO Coördinator Instituut Schreuder 
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Socratesgroep: programmeren 
Het leek wel Sinterklaas bij de Socratesgroep. Het 

uitwisselingsproject met de scholen in Spanje en Polen 

hebben we afgesloten, dus tijd voor iets nieuws!  

De kinderen van groep 8 kregen een paar pakjes en 

daarin zaten: Arduino, een mBot robot, en een 

Bendoobox. Allemaal dingen waarmee we de 

programmeerlessen die we gevolgd hebben, in de 

praktijk kunnen brengen. Volgend schooljaar gaan de 

andere Socrateskinderen hiermee aan de slag. De robot 

zit al bijna in elkaar. Met Arduino hebben we al een stoplicht 

kunnen programmeren (wel nog even onderzoeken hoe we het 

rode licht wat korter kunnen laten branden). De meiden hebben 

zich verdiept in de Bendoo box met de Raspberry Pi-computer. 

Straks gaan ze hier lekker mee aan de slag! 

Nu een aantal kinderen binnen de Socratesgroep zijn opgeleid tot 

programmeurs, gaan we volgend jaar aan de slag met 

programmeerlessen voor alle leerlingen vanaf groep 5! 

 

Naschoolse activiteiten 2017-2018 
Hierbij vindt u alvast een overzicht van de naschoolse activiteiten die we volgend schooljaar gaan 

aanbieden. U kunt dan in de vakantie met uw zoon/dochter bekijken waar eventueel interesse voor is.  

De hieronder staande activiteiten vinden het gehele schooljaar plaats met uitzondering van de 

schoolvakanties:  

Maandagmiddag  Judo (alle leeftijden) In de gymzaal 

Maandagmiddag Leszwemmen (alle leeftijden) In Zuiderbad 

Dinsdagmiddag Schaken (gr. 4 t/m 8) Tussenlokaal 4e verdieping 

Woensdagmiddag Dansles (gr. 1 t/m 4) In de gymzaal 

Vrijdagmiddag Leszwemmen (alle leeftijden) In Zuiderbad 

 

Ook zijn er andere activiteiten ingepland die voor een kortere periode worden aangeboden: 

Datum Activiteit Waar 

25-09 / 4-12 Engelse les; gr. 1 t/m 3 Dinsdag, tussenlokaal 2e verdieping 

 Yoga; groep 4 t/m 7 Vrijdag in gymzaal  

 LEGO; gr. 3 t/m 6 Donderdag, tussenlokaal 2e verdieping 
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15-01/ 26-03 Engelse les; gr. 1 t/m 3 Dinsdag, tussenlokaal 2e verdieping 

15-01/13-04 Streetdance Vrijdag in gymzaal 

 

09-04/ 25-06 Engelse les; gr. 1 t/m 3 Dinsdag, tussenlokaal 2e verdieping 

 Mad Science; gr. 3 t/m 6 Donderdag 19-04 t/m 7-06, tussenlokaal 2e 
verdieping 

 

Voor LEGO zal in de week van 11-15 september een presentatietafel worden neergezet met materiaal 

waarmee gewerkt gaat worden. Mad Science zal in maart 2018 een presentatie verzorgen voor de 

kinderen van betreffende groepen (onder schooltijd) waarna zij zich kunnen opgeven met een 

ontvangen flyer. 

Het opgeven voor de activiteit en de bijbehorende kosten wordt in de Nieuwsbrief na de zomervakantie 

gepubliceerd. 

   

Opbrengsten ‘Adopteer een boek!’ 
In mei hebben de bieb-moeders de actie ‘Adopteer een boek’ georganiseerd. In 

die week konden ouders van Schreuder een bibliotheekboek aanschaffen voor 

de schoolbieb. Hun kind heeft dat boek als eerste mogen lezen. Meer dan 60 

boeken zijn door u aangeschaft, met een waarde van ruim €700,-!! 

We zijn er reuze gelukkig mee en bedanken alle ouders die hieraan 

hebben bijgedragen. Hierdoor is onze schoolbieb weer gevuld met 

mooie, actuele leesboeken voor onze kinderen. 

Ouders: bedankt!! En ook Marion en Hadewych bedankt voor deze actie!! 

 

Resultaten eindtoets 
Afgelopen april hebben de leerlingen van groep 8 weer de Eindtoets gemaakt. De toets die niet meer 

meetelt voor het advies voortgezet onderwijs, maar waar de inspectie wel haar oordeel over ons 

onderwijs op beoordeelt. 

Het gaat maar om tienden, maar toch: het resultaat van de eindtoets is dit jaar is onvoldoende. 

Schooljaar 2015/2016 2016/2017 

Landelijk gemiddelde 534,8 535,2 

Ondergrens inspectie 532,8 533,2 

Inst. Schreuder 537,3 533,1 

Deze score vraagt wel om een toelichting: 

We hebben gemerkt dat een aantal van onze leerlingen niet gemotiveerd was om deze toets met volle 

aandacht te maken. Immers: het V.O. advies is al gegeven. De schoolkeuze staat al vast. Een groot deel 

van groep 8 heeft onder het eigen niveau gepresteerd tijdens de eindtoets. Dat is jammer, want ons 

eind/ schoolresultaat is nu onder de ondergrens, die door de inspectie is vastgesteld. 
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En dat terwijl deze groep op de M8-toets (in januari) gemiddeld een A heeft gescoord. Dat wij een sterke 

groep 8 hebben, blijkt ook wel uit de uitstroomcijfers: 

 

schooljaar      vwo / havo     vmbo-T            vmbo-KB 

2014/2015       62%                 14%                 24 % 

2015/2016       69%                25%                   6,3% 

2016/2017       77%*               8,6%                14,2% 

*Waarvan 17 leerlingen naar het VWO en 10 leerlingen naar de HAVO. 

We vinden het belangrijk dat u naast het kale eindtoetscijfer ook het verhaal achter dit getal weet, zodat 

cijfers juist kunnen worden geïnterpreteerd.  

 

Wennen nieuw schooljaar 
In de laatste schoolweek voor de zomervakantie zullen alle kinderen een uurtje gaan ‘wennen’ aan de 

nieuwe klassensituatie volgend scholjaar. Eventuele nieuwe leerlingen die na de vakantie bij ons gaan 

starten zijn dan ook uitgenodigd om alvast kennis te maken met hun nieuwe klasgenootjes, de nieuwe 

juf of meester en het lokaal waar ze gaan werken. Dit wenmoment vindt plaats op dinsdag 18 juli, van 

11.00-12.00 uur. 

 

Tot slot……. 
Het team van Instituut Schreuder wil álle ouders, bestuursleden, MR- en OR- leden, bieb-moeders en 

overblijfmedewerkers enorm bedanken voor hun hulp, ondersteuning, samenwerking en tomeloze 

inzet. Wij wensen jullie een hele: 
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Bestuursleden: 

Menno vd Horst: Voorzitter en ICT 
Cornélie Goede: Secretaris 
David Jansen: Penningmeester 
Carla van Lier: Communicatie en Marketing 
Anja van Andel: onderwijs 
 
Commissie van Toezicht: 
Tamara Meiling 
Jan Chris Lefering 
Bart van Tuinen 

MR ouderleden: 

Coen Ackers : voorzitter 

Jörgen Liesveld: lid 

Bram Wijngaarden: lid 

 

MR teamleden: 

Nancy van Geene (groep 7/ 8B) 

Liesbeth Feilzer (groep 5B): secretaris 

Yke te Wechel (groep 3 /5A) 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 

 


