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

 
In deze nieuwsbrief 

• Laatste schoolweek 

• Groepsbezetting 2020-2021 

• Afscheid groep 8 

• Wenmoment nieuwe groepen 

• Uitstroom V.O. groep 8 

• Kandidaatstelling MR 

• Bericht van de MR 

• De Vakantiebieb! 

Belangrijke data 

Vr. 26-06 Tweede rapport uit 

Di. 30-06 Picknick in Vondelpark groep 8 

Wo. 01-07 Afscheid groep 8 

Do. 02-07 Wenmoment nieuwe groepen 

Vr. 03-07 Laatste schooldag; alle kinderen om 12 uur uit! 

Ma. 17-08 Eerste schooldag van 2020-2021 

 

Laatste schoolweek 

Wat zijn de laatste schoolweken omgevlogen! Komende week is alweer de laatste schoolweek. Door 

de coronacrisis, de samenvoeging van Schreuder en Vlinderboom, de grondige verbouwing en de 

wijziging in de kinderopvang is dit schooljaar wel heel intensief geweest. Voor u als ouders, voor het 

schoolteam en voor de kinderen. 

Maar wat hebben de leerlingen zich hier goed doorheen geslagen. En dat is toch wat het 

belangrijkste is. 

We kijken enorm uit naar de komst van de Vlinderboom kinderen en hun teamleden, om zo weer 

een gezonde en aantrekkelijke school te zijn. Op donderdag 2 juli gaan we daar alvast aan wennen.  

In de vakantie zullen de werkzaamheden aan het gebouw worden gecontinueerd, zodat we het 

nieuwe schooljaar kunnen starten in een mooi en prachtig schoolgebouw. Ik kan niet wachten om u 

dan te mogen begroeten. Maar eerst genieten van een heerlijke zomervakantie!   
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Groepsbezetting 2020-2021 

In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we volgend schooljaar met 9 reguliere groepen 

en 3 uniQ-groepen gaan werken. Hieronder leest u welke leerkracht in welke groep zal staan. 

Groep  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

1/2A  Ymke  Ymke  Ymke  Ymke  Ymke  

1/2B  Olga  Olga  Mirjam  Olga  Olga  

3  Jacobien  Jacobien  Jacobien  Mirjam  Jacobien  

4  Floor Duijs  Floor Duijs  Floor Duijs  Floor Duijs  Floor Duijs  

5  Bettina  Evelyn  Evelyn  Evelyn  Evelyn  

6  Lars Huijbregts Lars Huijbregts Lars 
Huijbregts 

Ellen  Lars Huijbregts 

7  Ellen  Ellen  Anna  Anna   Anna  

8A   Melissa 
van Heertum  

Melissa 
van Heertum  

Melissa 
van Heertum  

Melissa 
van Heertum  

Melissa 
van Heertum  

8B   Nancy  Bettina  Bettina  Nancy  Nancy  

4/5U  Roos Schouw  Roos Schouw  Nynke Otto  Nynke Otto  Nynke Otto  

6/7U  Pieter 
Jan Visser  

Pieter Jan 

Visser 

Pieter 
Jan Visser  

Pieter 
Jan Visser  

Lara van Beek  

7/8U  Hester Wetzlar  Hester Wetzlar  Lara van Beek Hester Wetzlar  Hester Wetzlar  

 

Floor Duijs en Melissa van Heertum zijn twee jonge, enthousiaste leerkrachten die mee over komen 

van de Vlinderboom. Juf Floor zal groep 4 voor haar rekening nemen; juf Melissa zal de groep 8, 

bestaande uit Vlinderboom leerlingen, les gaan geven. 

De ouders van groep 1/2 hebben gisteren een mail ontvangen over de verdeling van de leerlingen 

over groep 1/2A en 1/2B.  

Voor groep 6 zal Lars Huijbregts de groepsleerkracht zijn. Dit schooljaar heeft hij zijn waarde voor 

de huidige groep 6 en het team bewezen. Een superfijne leerkracht en een meester bovendien! 

Meester Lars zal donderdag 2 juli aanwezig zijn bij het wenmoment. 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er ook een nieuwe intern begeleider in dienst komen op 

Schreuder. Haar naam is Rebecca Verdellen. Zij gaat werken op maandag, dinsdag en woensdag. Zij 

neemt het stokje over van Patricia Sniekers die op interim basis het afgelopen jaar puik werk heeft 

verricht. We willen Patricia heel hartelijk bedanken voor haar inzet. Donderdag 2 juli zal haar laatste 

werkdag zijn. 

 

Voor de uniQ-groepen is ook een intern begeleider aangenomen. Zij heet Ria van Gerven en gaat 

werken op maandag en vrijdag op Schreuder. Na de zomervakantie zullen zij zich aan u voorstellen 

in de eerste nieuwsbrief van 2020-2021. 
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Afscheid groep 8 

Dit schooljaar zal het afscheid van groep 8 anders dan andere jaren vorm krijgen. Normaal is er een 

afscheidsavond in de laatste schoolweek waarbij ouders en familie aanwezig zijn om te kijken naar 

de uitvoering van een musical. Helaas gaat dit allemaal niet door vanwege de coronamaatregelen. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een mooie filmproductie van de 

eindmusical waarin onze leerlingen alle rollen spelen. Deze film zal woensdag 

1 juli a.s. aan de Schreuder leerlingen (groep 4-8) getoond worden op een 

groot scherm in de gymzaal. We zijn echt razend nieuwsgierig naar het 

eindresultaat! Aan het einde van de schooldag gaan we met de hele school de 

groep 8-leerlingen uitzwaaien. Vanaf de bovenste trap tot aan de uitgang zullen we groep 8 

toezingen en gedag zeggen. 

De ouders van groep 8 is gevraagd om vanaf 12.45 uur even op het schoolplein te blijven zodat we 

ook als team afscheid kunnen nemen van de leerlingen en de ouders van groep 8! 

We verklappen nog niet alles, maar het wordt wel bijzonder! 

  

Wenmoment nieuwe groepen 

Donderdagmiddag 2 juli, van 13.30-14.30 uur, houden we ons jaarlijkse wenmoment. In dat uur 

schuiven de leerlingen door naar de volgende groep om alvast te wennen aan de groep, de 

leerkracht en het klaslokaal waar ze volgend schooljaar komen te zitten. Ook de nieuwe leerlingen, 

die volgend schooljaar gaan starten, zijn uitgenodigd om die middag erbij te zijn. 

Dit wenmoment is helemaal bijzonder, omdat er ruim 90 leerlingen van de Vlinderboom mee 

komen wennen. Dit zijn ruim 30 leerlingen voor de uniQ-groepen en een aparte groep 8 van 23 

leerlingen. De andere leerlingen zijn verdeeld over de reguliere Schreuder-groepen. 

 

Uitstroom V.O. groep 8 

Elk jaar geven we de behaalde resultaten van de eindtoets weer van onze groep 8-leerlingen. Dit 

jaar zijn alle eindtoetsen van groep 8 niet doorgegaan vanwege de scholensluiting door de 

coronacrisis.  Daarmee heeft de overheid ook besloten dat het schooladvies het uiteindelijke advies 

voor het voortgezet onderwijs zal zijn.  

Hieronder ziet u in percentage de uitstroom naar het V.O.  

  VWO  VWO/HAVO  HAVO  VMBO-T/HAVO  VMBO-T  VMBO-K/B  

2017  31,4%  17,1%  17,1%  8,6%  8,6%  17,1%  

2018  33%  24%  19%  14%  9%  4%  

2019  20,8%  20,8%  20,8%  -  25%  12,5%  

2020  24%  20%  20%  -  24%  12%  
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Ook nu zijn we weer supertrots op de resultaten die onze leerlingen hebben behaald. De leerlingen 

van groep 8 komen allemaal terecht op een V.O.-school waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.  

We wensen alle 32 leerlingen heel veel succes en veel geluk op hun vervolgschool. 

 

Kandidaatstelling MR 

Volgend jaar verwelkomt Schreuder veel nieuwe leerlingen (en ouders) van de Vlinderboom. Reden 

voor de MR om te besluiten de bestaande samenstelling van twee leerkrachten en twee ouders 

weer terug te brengen naar de oude samenstelling van drie om drie. 

 

De leerkrachten in de MR worden ieder jaar gekozen in overleg met de directie op basis van het 

taakbeleid. Bram Wijngaarden en Frank Reef blijven komend jaar aan namens de oudergeleding. Wij 

zoeken dus voor volgend jaar een ouder die de MR wil komen versterken. 

 

We willen graag de ouders van (voorheen) de Vlinderboom een stem geven in de MR. Een bestaand 

MR-ouderlid van de Vlinderboom heeft al aangegeven graag de MR van Schreuder te willen 

versterken. Wanneer meer dan één ouder zich kandidaat stelt zal de MR verkiezingen uitschrijven. 

 

NB. Dit bericht wordt ook verspreid onder de ouders van de Vlinderboom. 

 

 

     
 

 

Bericht van de MR 

Afgelopen maandag heeft de MR haar laatste vergadering van dit jaar gehouden. Bovenaan de 

agenda stonden de samenvoeging met de Vlinderboom en de sluiting van de Schreuder KDV/ BSO. 

Voor de MR zijn dit twee verschillende dossiers.  

 

De samenvoeging van de Vlinderboom met Schreuder is een onderwerp geweest waar de MR om 

advies is gevraagd. Wij hebben als MR positief geadviseerd om moverende redenen. Belangrijkste 

reden is de terugloop in nieuwe leerlingen op zowel Schreuder als Vlinderboom.  

Samen staan we sterker en met een grotere toeloop dan door AMOS gedacht zijn we per volgend 

jaar op een gezond niveau. Met de komst van uniQ bieden we iets wat vele andere scholen niet 
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hebben. Op het besloten deel van de website van Basisschool Schreuder kunt u het hele advies 

teruglezen: 

https://www.instituutschreuder.nl/ > Over de school > Documenten > Advies MR 

Schreuder/Vlinderboom20200422  

 

De sluiting van de Schreuder KDV/ BSO is een onderwerp waar de MR formeel geen partij in is. Wij 

hebben in dit geval geen adviesrecht. Echter als vertegenwoordiging van ouders en docenten 

maken wij ons wel zorgen en wij krijgen ook vragen van ouders. Wij betreuren vooral hoe de zaken 

zijn gelopen, omdat dit heeft geleid tot veel onzekerheid en zorgen bij ouders en ook kinderen. Dit 

is niet goed geweest voor het vertrouwen in de school, ondanks het feit dat directie, MR en OR hier 

geen partij in waren. In de afgelopen weken hebben wij vooral bij het AMOS-bestuur aangedrongen 

op heldere en tijdige communicatie.  Deze week is er gelukkig duidelijkheid voor ouders ten aanzien 

van voortzetting van de KDV en BSO op school.  

 

De Vakantiebieb! 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een 

gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! 

De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 

leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.  

In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon 

en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook 

luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het 

schaduwdier van John Flanagan. 

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
 

 

Wij wensen tenslotte alle ouders en kinderen  

een heel fijne zomervakantie toe. 

Tot 17 augustus! 

 

 

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info=dG94NWF4MHpZQTEzWVlxVXpyWXZsYzR0M1BRN2lCUDFobFlvYldGTFRRdzZJaHlKRnBXb0dENXFNSGdZaTBtamRuMFE1WU01ZGZxTmdTUGkxMVBETHQwZS9SOTAzTFVVb0kzMVVyMVZ3eW9LTGZtNFRyRnFYbjR1cFJnNy9ENVNMS1NLRkJKVStGS1ppeFY5Tng5aGJ3a25sb25vWFcrNEZKVmsvT003QXowPQ==&L=8927&F=H
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MR oudergeleding: 

Frank Reef: voorzitter 

Bram Wijngaarden: secretaris 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 7/8 A) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl 

 

 


