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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 
• Bestuurs-nieuws 
• Juffen stellen zich voor 
• LVS- toetsen 

 

• Oproep-oproep-oproep! 

• Talentweek: Recycling 
• Update schoolplein 
• Naschools activiteiten aanbod 

 

-- Ziekmeldingen graag TELEFONISCH doorgeven tussen 8.00 - 8.30 uur (spreek voicemail in) -- 
 

Belangrijke data 
Di. 23-01  MR- vergadering 

VR. 26-01  Informatiebijeenkomst oriënterende ouders 

Ma. 29-01  start talentweek: Recycling 

Di. 30-01  Introductie door Recycle- bende 

Wo. 31-01  Dag van de Voorschool 

Ma. 05-02  Start: We hebben hart voor elkaar 

   OR- vergadering 

Vr. 09-02  Nieuwsbrief-7 uit   

 

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.  

• Philine Buchner, groep 1/2B 

• Julian Wijngaarden, groep 1/2B 

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

 

Bestuurs-nieuws  
Update proces besturenfusie AMOS  

In de nieuwsbrief geven we een update van de stappen die we zetten voor een mogelijke besturenfusie 

met AMOS. Het gaat om een fusie op bestuurlijk niveau, waarbij Instituut Schreuder één van de scholen 

van het AMOS-bestuur gaat worden. Daarvoor moeten formeel een aantal stappen worden doorlopen.  
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Waar staan we nu? 

Op dinsdag 19 december 2017 was de algemene ledenvergadering (ALV), waar de instemming van de 

ALV werd gevraagd. Tijdens deze vergadering was niet de meerderheid van de leden aanwezig en kon de 

stemming niet plaats vinden. Daarom is een nieuwe ledenvergadering afgesproken.  

Donderdagavond, 11 januari 2018, vond de tweede ALV plaats. De stemming was unaniem ‘voor’ de 

overdracht. Daarmee is er instemming en goedkeuring gegeven op het voorgenomen besluit tot 

bestuursoverdracht van Instituut Schreuder aan AMOS en opheffing c.q. liquidatie van de vereniging. 

Dat betekent dat alle geledingen van Instituut Schreuder akkoord zijn. Nu is het wachten op de 

instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van AMOS. De Raad van 

Toezicht van AMOS gaf inmiddels haar toestemming, onder voorbehoud van instemming van de GMR. 

Als straks inderdaad alle betrokkenen hebben ingestemd, kan het voornemen tot de besturenfusie 

worden voorgelegd aan het Ministerie.  

Vragen en antwoorden 

In de komende nieuwsbrieven geven we steeds een update van waar we op dat moment staan en 

beantwoorden we eventuele vragen. Ook zetten we relevante documenten op School & Wijk zodat 

iedereen deze gemakkelijk terug kan vinden.  

Heeft u een vraag die nu niet beantwoord is, stel deze dan gerust. Stuur een mailtje naar: 

bestuur@instituutschreuder.nl en u ontvangt persoonlijk antwoord. 

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur 

 

Juffen stellen zich voor 
Na de kerstvakantie zijn er door het vertrek van meester Eddy, het verlof van juf Eriska en de 

urenvermindering van juf Fleur, 3 nieuwe leerkrachten op Schreuder gestart! In deze Nieuwsbrief stellen 

zij zich graag aan u voor. 

Hierbij wil ik mij voorstellen als een van de nieuwe leerkrachten van Instituut 

Schreuder. Mijn naam is Laura van der Kemp. Sinds deze week ben ik hier op school 

begonnen. Ik ben al een aantal jaren leerkracht en heb hiervoor op een basisschool in 

Utrecht gewerkt. Zelf kom ik uit Utrecht en pak ik dagelijks de trein om hier naar 

school toe te komen. Ik sta op ma-di-woe-vrij voor de groep van 5/6A. De periode dat 

Fleur nog afwezig is, zal ik ook de donderdagen op mij nemen. Ik heb veel zin om hier 

op school aan de slag te gaan. De eerste week zit er inmiddels al bijna weer op. De 

eerste dagen zijn erg goed en gezellig met de groep verlopen. We leren elkaar al steeds beter kennen. 

Een aantal ouders heb ik al ontmoet. Wilt u graag even kennismaken dan kunt u altijd even de klas voor 

of na schooltijd binnenwandelen. 

Vriendelijke groet, Laura van der Kemp 
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Ik ben Katja Gherasim. Ik sta sinds 8 januari voor groep 5/6B en heb het enorm 

naar m'n zin. Ik ben in Nederland geboren, maar woonde vanaf mijn zesde tot 

kortgeleden in Rusland. Ik ben afgestudeerd in St. Petersburg en vlak na m'n 

studie stond ik al fulltime voor de klas in een klein dorpje in Centraal Rusland. Ik 

gaf 6 dagen in de week les op een jongensschool (die arme Russische kindertjes 

gaan namelijk ook op zaterdag naar school). Gescheiden onderwijs is niet echt 

gebruikelijk voor Rusland, daarom bestaat er ook niet een goed doorgewerkte 

methode die bij het onderwijs van nu past. Het was dus een beetje experimenteren en zelf uitzoeken 

wat het beste werkt.  

Ik was heel tevreden met mijn baan en had ook een goede klik met mijn klas. We hebben nog steeds 

contact via skype en brieven. Maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging en had besloten om naar 

Nederland terug te keren. Ik miste het lesgeven en ging meteen solliciteren. Binnen een maand had ik 

deze baan, waar ik natuurlijk heel blij mee was. Ik weet wel zeker dat ik het hier net zo fijn ga hebben als 

op mijn vorige school. Het is natuurlijk wel even wennen, maar lesgeven vind ik het leukste wat er is. 

Met vriendelijke groet, Katja Gherasim 

 

Mijn naam is Ellen van de Geer. Deze week ben ik gestart als leerkracht in groep 

7. Hiervoor heb ik vrijwel altijd in de bovenbouw (6, 7, 8) lesgegeven, altijd in 

Amsterdam. Ik ben 51 jaar en woon in Nieuw Sloten met mijn partner en mijn 

zoon en dochter van 18 en 14 jaar. Beiden zitten op het Amsterdams Lyceum. 

Mijn kinderen en ik zijn muzikaal en houden van theater. 

Groep 7 is een belangrijke groep. Veel van het eerder geleerde komt nu samen 

op een complexere wijze. Het eerste beeld over de mogelijkheden van uw kind 

wordt in groep 7 opgesteld. Het uiteindelijke advies is gebaseerd op de 

resultaten en de werkhouding van de leerling in groep 6, 7 en 8. Ik houd u regelmatig op de hoogte waar 

we mee bezig zijn in de groep en stuur af en toe tips om thuis te kunnen oefenen of om een uitleg nog 

eens rustig met uw kind te kunnen bekijken. 

In december heb ik al kennis gemaakt met de groep. Ik heb een leuke, goed georganiseerde groep 

leerlingen ontmoet, waar ik met plezier mee aan het werk ga. U ontmoet ik zeker binnenkort ook. 

Met vriendelijke groet, Ellen van de Geer 

 

LVS- toetsen (Leerling Volg Systeem- toetsen) 

In de weken 15 januari t/m 29 januari nemen we op school de toetsen af van CITO. Dit gebeurt 

tweemaal per jaar, in januari en in juni.  

Deze niet-methode gebonden toetsen zijn belangrijk om de vaardigheidsgroei van leerlingen te kunnen 

meten over een langere periode, namelijk over 5 schoolmaanden. Deze toetsen zijn objectiever en 

maken een vergelijking mogelijk met andere leerlingen, groepen, scholen, etc. 

Met de toetsen van Cito kunnen we de ontwikkeling van individuele leerlingen, groepen leerlingen en 

het onderwijs op onze school volgen. 
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De leerkrachten nemen ook methode gebonden toetsen af bij de kinderen, vanaf groep 3. Deze toetsen 

zeggen een leerkracht of de doelen die in een bepaalde periode aan bod zijn geweest worden beheerst. 

Een toets horend bij de lesmethode is een belangrijk middel, omdat een 

leerkracht op basis van deze informatie de aanpak voor de 

volgende les kan bepalen. De resultaten van deze toetsen 

hebben een sterke verbinding met zijn dagelijkse 

lespraktijk. 

 

De niet-methode gebonden toetsen geven informatie over     

                de ontwikkeling van een leerling ten opzichte van het 

voorgaande meetmoment of meetmomenten. De toetsen geven antwoord op vragen als: is de mate van 

vooruitgang van de leerling in de afgelopen periode te vergelijken met de mate van vooruitgang in de 

daaraan voorafgaande periodes? Vertoont zijn/haar ontwikkeling nog steeds een opgaande lijn of 

stagneren de vorderingen? Ligt de leerling nog ‘op schema’? 

 

De niet-methode gebonden toetsen geven ook informatie over de kwaliteit van het onderwijs op 

schoolniveau. Ze geven antwoord op vragen als: Wat brengt het onderwijs op aan resultaat? Hoe 

verloopt de feitelijke ontwikkeling? Welk effect hebben bepaalde maatregelen en inspanningen? 

Een belangrijk verschil tussen de Citotoetsen en de methode gebonden toetsen is dat de Citotoets een 

landelijke toets is: er wordt vergeleken met alle kinderen in Nederland. 

Welke Citotoetsen nemen wij af? 

·     Taal voor kleuters, groep 2 

·     Rekenen voor kleuters, groep 2 

·     Rekenen en wiskunde, groep 3 t/m 8 

·     Begrijpend lezen, groep 5 t/m 8 

·     AVI (technisch lezen op tekstniveau), groep 3 t/m 8 

·     DMT (technisch lezen op woordniveau), groep 3 t/m 8 

·     Spelling, groep 3 t/m 8 

·     Woordenschat, groep 3 t/m 8 

·     Studievaardigheden, groep 6 t/m 8 

Wat doen we na de toets afname? 

Alle resultaten worden geanalyseerd door de leerkrachten, samen met de intern begeleider. 

Deze analyses worden samen met de ervaringen in de groep gebruikt om in de komende periode het 

aanbod in de lessen af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. Daarnaast wordt er op 

groeps- en schoolniveau gekeken naar de resultaten in een trendanalyse. 

De ouders krijgen in het KOM-gesprek van februari het resultaat op de toets te horen. Maar via het 

ouderportaal van ParnasSys kunt u deze gegevens al eerder bekijken, net als de resultaten van de 

methode gebonden toetsen. 
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Oproep- oproep- oproep 
• In de kleutergroepen komt het af en toe voor dat het fout gaat bij het toiletbezoek. We zijn 

opzoek naar broeken, onderbroeken, maillots en sokken voor kleuters. Wie heeft nog wat 

reserve kleding voor ons? En wilt u geleende kleding weer gewassen terugbrengen? Dan grijpen 

we niet zo snel mis. Alvast bedankt!  

• Al jaren verzorgen Marion, moeder van Romain (groep 7), en Hadewych, moeder van Caesar 

(reeds van school) samen met de moeder van Christian (groep 7) het inlenen en terugbrengen 

van de biebboeken. Zij zijn op zoek naar versterking, om straks het stokje over te dragen. Welke  

ouder vanuit de onderbouw wil twee keer per maand op de woensdag komen helpen? U kunt 

zich aanmelden voor informatie bij Marion.   

 

Talentweek: Recycling 
Op 30 januari start ons schoolbrede project ‘Recycling’. 

 

 

 

 

 

 

 

Die dag komt de ‘Recyclebende’ op school en zullen met veel tamtam het project openen. 

Gedurende 3 weken leren de kinderen van alles over afval en recycling en zullen zij werken aan een 

spannend project. De presentatie van hetgeen ze hebben gemaakt, zal zijn tijdens een grandioze 

tentoonstelling. Deze is op vrijdagmiddag 16 februari en komt in plaats van het Schreudertheater. 

Ouders kunnen met hun kinderen vanaf 14.45 uur de tentoonstelling bezoeken. Om de kinderen goed te 

laten kijken naar het gemaakte werk, zijn er vragen en opdrachten over de kunstwerken gemaakt.  Zie 

hier een link om wat meer te weten te komen over de Recycle- bende: 

https://www.facebook.com/De-Recycle-Bende-277449245752939/ 

 

Update schoolplein 
Het is een lange tijd stil geweest rondom ‘ons schoolplein’. Hoogste tijd 

voor een update!  

Samen met andere bewoners van de Van de Veldestraat is ruim een jaar 

geleden een mooi ontwerp gemaakt, dat door alle partijen positief is 

ontvangen. In mei vorig jaar is een subsidie bij de gemeente aangevraagd 

(impuls schoolpleinen) om een groot deel van de realisatie te kunnen 

betalen. Helaas hebben we in augustus te horen gekregen dat de Van de 

Veldestraat daar niet voor in aanmerking kwam. Dit schooljaar zijn we met 

https://www.facebook.com/De-Recycle-Bende-277449245752939/
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de gemeente om de tafel gegaan om te kijken welke financiële middelen wél beschikbaar zijn en welke 

onderdelen van het ontwerp wel te realiseren zijn.  

Met een aangepast ontwerp en de gemaakte bezuinigingsslag wordt nu de uitvoering van het project 

voorbereid. Waternet, die de vervanging van de riolering voor zijn rekening neemt, zal zijn 

werkzaamheden gaan inplannen.  

 

We willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de speelbehoefte van de kinderen, maar we moeten 

ook rekening houden met het feit dat de Van de Veldestraat een doorgaand voetgangersgebied is. 

Om als school ook een duit in het zakje te doen en een financiële bijdrage te leveren, willen we in april 

met de kinderen een sponsorloop gaan houden. De kinderen gaan dan op zoek naar sponsoren om 

zoveel mogelijk geld bij elkaar te rennen. En die 

sponsoren kunnen familieleden zijn, of buren, maar 

misschien werkt u of uw partner bij een bedrijf dat ons 

kan steunen door te sponsoren. In de volgende 

Nieuwsbrief informeren we u verder over deze 

sponsorloop. 

 

Naschoolse activiteiten aanbod 
Vanaf volgende week starten een paar nieuwe naschoolse activiteiten. Deze zijn in de vorige 

Nieuwsbrief reeds aangekondigd. 

-- NIEUW! Streetdance (gr. 3 t/m 5) op vrijdagmiddag, 10 lessen voor €110,-. In de gymzaal van 14.45-

16.00 uur. Start op vrijdag 19 januari 2018. Opgeven via info@movendi.nl  

-- NIEUW! Meidenvoetbal (gr. 3 t/m 6) op dinsdagmiddag. Start op: dinsdag 6 februari 2018. In de 

gymzaal van 14.45-16 uur. Kosten €30,- voor 10 lessen (of €15,- met stadspas). Opgeven via 

https://www.combiwelsport.nl/evenement/meidenvoetbal-groep-3-4-5-6-instituut-schreuder/ of stuur 

een mail naar: m.cats@combiwel.nl. 

  -- Engelse les (gr. 2 t/m 4) op dinsdag, 10 lessen voor €100,-. Derde verdieping tussenlokaal. Start op: 

dinsdag 16 januari 2018. Opgeven via: activiteitenBSOS@gmail.com  

   -- LEGO Challenge (gr.3 t/m 6) op donderdag, 10 lessen voor €150,-. Eerste verdieping tussenlokaal. Is 

11-01 al gestart maar er zijn nog plaatsen! Opgeven via:  http://www.youngeng.nl/alleen-voor-leerlingen-

van-schreuder-bricks-challenge-schreuder/   

 

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 

Bram Wijngaarden: lid 

Vacature: lid 

 

MR teamleden: 

Bettina van Kasteren (groep 5) 

Liesbeth Feilzer (groep 3): secretaris 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

 

Alle klassenouders hebben zitting 

in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersonen: 

Marijke de Wit 

Han Westerhuis 

mailto:info@movendi.nl
https://www.combiwelsport.nl/evenement/meidenvoetbal-groep-3-4-5-6-instituut-schreuder/
mailto:m.cats@combiwel.nl
mailto:activiteitenBSOS@gmail.com
http://www.youngeng.nl/alleen-voor-leerlingen-van-schreuder-bricks-challenge-schreuder/
http://www.youngeng.nl/alleen-voor-leerlingen-van-schreuder-bricks-challenge-schreuder/
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