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

 

In deze nieuwsbrief 
• Belangrijke data 

• Welkom nieuwe leerlingen 

• Bestuur nieuws 

• School en Wijk stopt! 
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• Afscheid leerkrachten 

• Wenmoment in nieuwe groep 
 

• Opbrengst boekenverkoop 

• Nieuwe klassenouders gezocht 
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• Resultaten 
oudertevredenheidsenquete 
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• Herhaling vakantierooster 2018-2019 

Belangrijke data 
Ma. 09-07   Groep 7 bezoek Tweede Kamer en Madurodam  

Wo. 11-07 t/m vr. 13-07 Schoolkamp groep 8 naar Wodanpark-Huizen   

Vr. 13-07   Leerlingenraad 

Di. 17-07   Afscheidsavond groep 8 

Do. 19-07   Wenmoment: doorschuiven naar volgende groep 

Vr. 20-07   Laatste schooldag: kinderen om 12 uur vrij! 

  

Ma. 03-09   Start schooljaar 2018-2019: eerste schooldag  

  

Welkom nieuwe leerlingen 
In de afgelopen week hebben we weer nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen. 

Klassenouders zullen even contact opnemen met de ouders van deze leerling. Mogelijk 

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

maken met de ouders.  
• Liam Degen, in groep 1/2A 

• Damjan Duba, in groep 1/2B 

We wensen hen en hun ouders een leuke en leerzame tijd toe op Schreuder! 

 

Bestuur nieuws 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 

Een laatste – formele – update van het huidige bestuur. Alle startseinen staan klaar om in het nieuwe 

schooljaar te starten onder het nieuwe AMOS-bestuur. Voor de meesten verandert er niet veel, maar 

voor ons als bestuur wel. Wij dragen onze taken over aan de bestuurders van AMOS-scholengroep. 
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Terugblik en vooruitblik 

We kijken terug op bijzondere jaren waarin we met veel inzet en liefde voor de school gewerkt hebben. 

We hebben ons best gedaan om een school te zijn die het maximale uit ieder kind haalt. Dat blijft ook. 

Dat is de belangrijke reden geweest om de school onder te brengen bij een groter scholenbestuur. De 

school krijgt hierdoor meer zekerheid om het onderwijs te bieden dat nodig is om elk kind maximaal te 

laten groeien in de fijne en vertrouwde sfeer. Wij hebben alle vertrouwen in Femmie om dit in goede 

banen te leiden. 

Aandenken 

We zijn als bestuur enorm verheugd dat Instituut Schreuder straks ook een schoolplein krijgt dat past bij 

de school. Daar heeft iedereen hard aan meegewerkt en daar zijn we trots op! Tijdens het schoolfeest 

overhandigen we Femmie een aandenken dat straks een plek krijgt op het nieuwe schoolplein.  

Bedankt! 

Rest ons nog een bedankje aan alle kinderen die zo goed hun best gedaan hebben, aan alle ouders die 

het vertrouwen in ons gegeven hebben en ‘last but not least’ onze geweldige leerkrachten, 

medewerkers en directeur die met hart en ziel de kinderen hebben begeleid in hun schooljaren.  

We wensen jullie veel mooie jaren op deze bijzondere school!  

Tot ziens! 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur, 

Menno ter Horst, Cornélie Goede, David Janssen, Anja van Andel, Carla Van Lier  

en Bart van Tuinen, Tamara Meiling, Jan Chris Lefering (Commissie van Toezicht) 

School & Wijk stopt! 
School en Wijk gaat er in de zomervakantie helaas mee stoppen. Dit betekent dat de leerkrachten u 

voortaan via Parnassys zullen gaan mailen.  Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u door de 

klassenouder gevraagd uw email- en telefoongegevens door te geven. Deze lijst zal met de rest van de 

ouders uit de groep worden gedeeld, zodat ook ouders elkaar kunnen mailen/bellen. Dit is immers niet 

meer via School en Wijk mogelijk. 

U kunt de jaarkalender voortaan in Parnassys terugvinden. Daar staan alle 

activiteiten voor schooljaar 2018-2019 in en deze zal regelmatig worden 

geactualiseerd. Gebruik hiervoor in Parnassys de link: Activiteiten. 

De documenten die u altijd op School en Wijk in kon zien, kunt u vanaf het 

nieuwe schooljaar vinden op een besloten deel van onze website. Ga naar: www.instituutschreuder.nl -> 

over de school -> documenten. Deze documenten zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord 

zal u nog via School en Wijk worden toegezonden voor de zomervakantie. 

Het staat u als ouders vrij een whatsapp-groep op te starten. Leerkrachten zullen hier niet (meer) aan 

deelnemen. Veel ouders hebben bezwaar tegen het delen van foto's. Wil u hier alstublieft rekening mee 

houden? 

http://www.instituutschreuder.nl/
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Resultaten groep 8: V.O.-advies 
Nog twee weken en dan nemen we voorgoed afscheid van de leerlingen uit groep 8. En wat hebben zij 

het goed gedaan! In april hebben zij nog de eindtoets gedaan. Op basis van de resultaten hebben twee 

leerlingen hun advies kunnen bijstellen. De gemiddelde schoolscore op de eindtoets is dit jaar 540,6 

terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 534,6. Ze hebben een zeer goede prestatie geleverd! En hoe is 

dan de uitstroom naar het voorgezet onderwijs? Zie daarvoor het overzicht hieronder:  

 

VMBO-KB VMBO-T VMBO-T/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO 

4% 9% 14% 19% 24% 33% 

 

Afscheid leerkrachten 
Nog twee weken en dan zullen ook een paar leerkrachten Schreuder gaan verlaten. In de brief over de 

groepsindeling en de groepsbezetting heeft u daar al het een en 

ander over kunnen lezen. Juf Yke zal na de zomervakantie gaan 

werken op een school in haar woonplaats. Juf Laura zal haar 

uitzendwerk gaan vervolgen in Utrecht en meester Rob zal ook na 

de vakantie als uitzendleerkracht elders aan de slag gaan. We 

nemen afscheid van deze drie topjuffen en -meester! Veel succes 

met jullie nieuwe baan! 

 

Wenmoment in nieuwe groep 
Op de laatste donderdag voor de zomervakantie zullen de kinderen al even sfeer gaan proeven in het 

lokaal met de klasgenootjes en met de juf van het nieuwe schooljaar! Dus ook juf Ymke, juf Anna, juf 

Evelyn en juf Jacobien zullen aanwezig zijn om alvast kennis te maken met de kinderen en eventuele 

duo-collega. Zo hebben de leerlingen alvast een beeld van hoe zij na de zomervakantie zullen gaan 

starten en is de spanning voor het nieuwe schooljaar al een beetje weggenomen. 

 

Opbrengst boekenverkoop – biebmoeders gezocht! 
Na de meivakantie hebben juf Marion en juf Hadewych weer enorm hun best gedaan om leuke 

bibliotheekboeken te verkopen voor de schoolbieb. En dat heeft succes gehad! Zo’n 61 boeken zijn door 

de ouders gekocht, voor een bedrag van rond de €800,-  Een fantastisch resultaat! Alle ouders, 

ontzettend bedankt voor deze mooie bijdrage. En juf Marion en juf Hadewych: dank jullie wel voor jullie 

inzet om dit tot een groot succes te maken. 

 

Al vele jaren verzorgen Marion Lépinasse, moeder van Romain (groep 

7), en Hadewych Aerssens, moeder van Caesar (reeds van school) het 

inlenen en terugbrengen van de biebboeken. Zij zijn op zoek naar 

versterking, om straks het stokje te kunnen overdragen. Welke ouder 

(liefst vanuit de onderbouw) wil één of twee keer per maand op de 
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woensdag komen helpen? Voor informatie over wat de taak inhoudt, kunt u terecht bij Marion. Haar 

telefoonnummer is: 06-38040335.  

 

Nieuwe klassenouders gezocht 
Voor het volgende schooljaar zijn we op zoek naar een klassenouder voor de groepen 1/2A (juf 

Hildegard en juf Mirjam) en groep 3 (juf Jacobien en juf Sarah).  

De klassenouder vertegenwoordigt de ouders van de groep in de maandelijkse 

ouderraadsvergaderingen, ondersteunt de 

leerkracht van de groep bij de verschillende 

activiteiten en zet zich in voor de verschillende 

activiteiten die op schoolniveau worden 

georganiseerd.  De Ouderraad bestaat uit een 

groep zeer betrokken klassenouders die met 

enthousiasme en betrokkenheid zich inzetten 

voor de school. Heeft u interesse? Dan kunt dat 

aangeven bij de groepsleerkracht en bij de 

voorzitter van de OR, Tessa Reef (moeder van Yfke, groep 3). 

 

MR- nieuws 
Onlangs vond alweer de laatste MR-vergadering van dit jaar plaats. Waar de MR zich dit jaar mee heeft 

bezig gehouden vindt u in het Jaarverslag dat u tot 1 augustus op School en Wijk kunt vinden (daarna op 

besloten deel van de website). Bij de laatste vergadering waren onze nieuwe én enthousiaste leden 

Frans Osenga (vader van Milada, groep 7) en Frank Reef (vader van Yfke, groep 3) aanwezig. Onze 

voorzitter Coen Ackers heeft afscheid genomen. We zijn hem dankbaar voor de professionalisering van 

de MR die hij de afgelopen jaren heeft helpen bewerkstelligen en zijn tomeloze inzet. Bram Wijngaarden 

heeft het stokje van hem overgenomen. 

 
Resultaten oudertevredenheidsenquete 
In de maanden april, mei, juni is een oudertevredenheidsenquete afgenomen onder de ouders van 

Instituut Schreuder. Hieronder geef ik u de meest opvallende resultaten weer. 

De presentatie van de resultaten worden als een aparte bijlage mee gestuurd met deze nieuwsbrief en 

kunt u inkijken via het besloten deel van onze website. (Onze school-> documenten). 

 

• 65 ouders hebben de enquête ingevuld. Gemiddeld krijgt de school een 7,8 als rapportcijfer. 

• De school krijgt een 8 van ouders als het gaat om aanbeveling naar andere ouders. De 

belangrijkste redenen die daarvoor wordt opgegeven: de sfeer op school (81,5%), diversiteit van 

leerlingen/ouders (78,5%), schoolgrootte (69%). 

• De meeste ouders zijn tevreden tot zeer tevreden over het onderwijs op Schreuder! Wel is er 

zorg over de wisselingen van leerkrachten. 
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• De meeste ouders zijn tevreden tot zeer tevreden over de leerkracht van hun kind! Ook hier 

komt de zorg t.a.v. de wisselingen van leerkrachten naar voren. 

• Hierbij de uitslag over het imago van de school:  

 

Naar aanleiding van deze resultaten zullen we een plan van 

aanpak maken om de aangegeven punten aan te pakken, 

zodat we het onderwijs op Schreuder nog beter kunnen 

organiseren. Ook de Medezeggenschap en Ouderraad 

zullen hun advies en tips erop loslaten. We zijn blij met het 

behaalde resultaat. De school is goed op weg en kan verder 

met de suggesties en opmerkingen. 

Waarvoor dank!  

 
Overzicht naschoolse activiteiten 2018-2019 
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 Engels (gr. 2 t/m 5) Tussenlokaal 1e verdieping 

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

Donderdagmiddag Gym+ (alle leeftijden) In de gymzaal 

Vrijdagmiddag Leszwemmen (alle leeftijden) In Zuiderbad 

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

 

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

- Mad Science (vanwege groot succes): 6 lessen over wetenschap en techniek (ander aanbod!) 

- Kids make Noise: gitaar- en zanglessen op school in kleine groepjes 

- Jump-In activiteit: sportactiviteit verzorgd door Combiwel (activiteit nog niet bekend) 

- Dramalessen: 10 lessen op verzoek van veel ouders 

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

gepubliceerd. 

 

Herhaling vakantierooster 2018-2019 
Tot slot: het vakantierooster voor het komende schooljaar. Hierin is ook de studiedag op maandag 7 

januari 2019 ingepland. Andere studiemomenten van het team vallen buiten de reguliere schooltijden. 
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Zomervakantie 2018 Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 

Herfstvakantie Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 

Kerstvakantie Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 

Studiedag team Maandag 7 januari 2019  

Voorjaarsvakantie Maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019 

Pasen/meivakantie Vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaartvakantie Donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag Maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie 2019 Maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Bram Wijngaarden: voorzitter 

Frank Reef: lid 

Frans Osenga: lid 

 

MR teamleden: 

Bettina van Kasteren (groep 4) 

Liesbeth Feilzer (groep 3): secretaris 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 


