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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 
• KOM-gesprekken 
• Ouderkamer:opvoedparty 
• Een zieke juf: en nu? 

• Geruchten op het plein 

• Oudertevredenheidsenquete 
• Tentoonstelling Recycling   
• Sponsorloop voor schoolplein 
• Naschools activiteiten aanbod 

 

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

Belangrijke data 
Do. 15-02   Ouderkamer: Opvoedparty!  

VR. 16-02   Leerlingenraad 

    Tentoonstelling: Recycling 

Ma. 19-02 t/m do. 22-02 KOM-gesprek n.a.v. rapport  

Do. 22-02   Bestuursvergadering 

Vr. 23-02   Studiedag team; alle leerlingen vrij 

Ma. 26-02 t/m vr. 02-03 Voorjaarsvakantie 

Ma. 05-03 t/m vr. 09-03 KOM-gesprek n.a.v. rapport (uitloop) 

Ma. 05-03   OR- vergadering 

Di. 06-03    MR- vergadering 

Vr. 16-03   Nieuwsbrief-8 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.  

• Sofia Kurzun, groep 1/2B 

• Yalin Stuart, groep 1/2B 

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

 

KOM- gesprekken 
In de weken van 19 t/m 22 februari en 05 t/m 09 maart kunt u intekenen voor het KOM-gesprek n.a.v. 

het rapport. Via Parnassys kunt u al de resultaten inkijken die ook in het rapport vermeld staan.  

Omdat we graag álle ouders willen spreken over de ontwikkeling van het kind worden de rapporten niet 

meer tegelijk uitgedeeld, maar worden ze gegeven voorafgaand aan het KOM-gesprek. U kunt het 

rapport dan lezen en wat ander werk van uw kind bekijken, vóórdat het KOM-gesprek met uw 
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zoon/dochter en leerkracht plaatsvindt. Ook is het belangrijk dat u voorafgaand aan het KOM-gesprek 

het KOM-gespreksformulier met uw zoon/dochter invult. Op deze wijze bereidt u het gesprek met de 

leerkracht voor en heeft u samen met uw kind ‘een goed gesprek’ over school en hoe het gaat. Dit jaar 

organiseren we de KOM-gesprekken als volgt: 

- U tekent in voor een KOM-gesprek met de leerkracht via de intekenlijst die bij de deur van het 

klaslokaal hangt. 

- U krijgt volgende week via de mail het KOM-gespreksformulier, met het verzoek deze samen 

met uw kind in te vullen. Graag dit formulier een dag voor het gesprek inleveren. 

- U wordt samen met uw zoon/dochter een kwartier vóór het KOM-gesprek bij het klaslokaal 

verwacht. Op de gang staat een tafeltje met het werk en het rapport van uw kind dat de 

leerkracht daar net heeft neergelegd. Samen kunt u het rapport doornemen en kan uw kind wat 

vertellen over het werk. 

- U wordt samen met uw kind door de leerkracht naar binnen gevraagd en neemt daarvoor het 

werk en het rapport mee naar binnen. Uw zoon/dochter legt het werk op het eigen tafeltje. 

- U heeft het KOM-gesprek, samen met uw kind en de leerkracht. Ook zullen onderdelen van het 

KOM-gespreksformulier aan de orde komen. Het gesprek duurt een kwartier. Mocht er meer tijd 

nodig zijn, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. 

- Na het gesprek kunt u het rapport mee naar huis nemen. Deze wordt eind maart weer terug op 

school verwacht. 

Deze werkwijze geldt niet voor de leerlingen van groep 8. Zij hebben al eerder een KOM-gesprek gehad 

die in het teken stond van het voortgezet onderwijs- advies. De leerlingen van groep 8 krijgen op 

maandag 19 februari hun rapport mee. Verzoek om het rapport uiterlijk eind maart weer in te leveren 

op school. 

  

Ouderkamer: Opvoedparty! 
 Lieve ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, tantes, au pair’s en alle andere 

opvoeders van de kinderen van Instituut Schreuder. 

De komende ouderkamer op 15 februari staat in het teken van de opvoedparty.  

Wat is een OpvoedParty? 

Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur, waar u in klein 

gezelschap met andere ouders over alledaagse dilemma’s in de opvoeding 

praat. Het opvoeden van kinderen staat hierin centraal. Goed of fout is niet 

belangrijk in deze setting. Iedere ouder doet het op zijn/haar manier en daar 

kunnen anderen weer van leren. Er is niemand die een ander de les gaat lezen 

tijdens een OpvoedParty. In een ontspannen en open manier willen we met elkaar het gesprek aangaan! 

Zie een verschil van mening als een kans om van elkaar te leren!  

Onze IB-er Maaike van der Ster zal de opvoedparty leiden. Zij is gecertificeerd om deze werkvorm aan te 

bieden. 

U bent van harte welkom!  

Datum: donderdag 15 februari 2018. 

Tijd: 9.00 uur tot 11.00 uur 
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Op donderdag 15 maart is er inloop koffie-ochtend. Deze ochtend staat er een kopje koffie of thee voor 

de ouders klaar. Er is dan genoeg ruimte om elkaar op een ontspannen en informele manier te spreken.   

Mocht u dus 15 februari verhinderd zijn, dan hopen we elkaar te ontmoeten op 15 maart. 

 

Een zieke juf: wat nu! 
 In de afgelopen weken zijn al wat berichten in de media verschenen over de 

problemen rondom het vinden van leerkrachten en invallers (het 

lerarentekort). Dit speelt niet alleen op Schreuder, maar is een landelijk 

probleem. 

Bij ziekte van een leerkracht, gaat de school (meestal de directeur) 

op zoek naar een goede invaller. Vaak heeft de school een lijst van 

personen die hebben aangegeven te willen invallen. Soms heeft een 

parttime leerkracht aangegeven extra te willen werken als er een 

zieke leerkracht op school is. Ook zijn er uitzendbureaus die 

leerkrachten uitzenden voor kortdurende inval. Als de lijst ‘leeg’ is, 

omdat die invallers allemaal al werk hebben en het uitzendbureau geen invallers kan sturen, omdat die 

allemaal zijn ingezet, wordt er binnen de organisatie gekeken of er iemand ‘ambulant’ is.  

Ambulant-zijn houdt in dat die persoon geen groep heeft waar hij/zij les aan geeft. De ambulante tijd 

wordt gebruikt om een bepaald specialisme in te zetten, zoals Socrates-groep, rekenspecialist, extra 

ondersteuning aan individuele kinderen of kleine groepjes kinderen of ICT-taken. Als ook die 

mogelijkheid is uitgeput dan wordt de groep van de zieke leerkracht verdeeld over de andere groepen 

met zelfstandig werk.  

Ik wil u graag een schets geven van hoe Instituut Schreuder alle moeite doet om deze problematiek het 

hoofd te bieden. Want ook wij hebben te maken met de krapte op de arbeidsmarkt (in dit geval van 

invallers): 

 aantal 

ziektedagen* 
inval  extern 
ingehuurd 

extra werken van 

parttimer 
inzet ambulante dag van 

teamlid 
groep 

opdelen 

week 

2 

3 - 1 1 1 

week 

3 

3 1 1  1 

week 

4 

5 2 2 1  

week 

5 

6 1 3  2 

* Aantal ziektedagen is het totaal aantal dagen in die week dat één of meer leerkrachten ziek is.  
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In de komende periode zal er een ‘estafettestaking’ gaan plaatsvinden: steeds zullen scholen van een 

paar provincies tegelijk het werk gaan neerleggen om aandacht te vragen, vooral van de politiek!, voor 

dit nijpende probleem. De provincie Noord-Holland is samen met Flevoland en Utrecht op woensdag 14 

maart aan de beurt voor de estafettestaking. Het is nu nog niet duidelijk of het team van Schreuder gaat 

deelnemen. Zodra ik daar duidelijkheid over heb, zal ik u daar verder over informeren.  

 

Geruchten op het plein 
Zo af en toe komen geruchten vanaf het schoolplein de school binnen gesijpeld. Zo ook het gerucht dat 

‘Instituut Schreuder weggaat…..’.  

Zou het ermee te maken kunnen hebben dat we veel informatie geven over de besturenfusie met 

AMOS, een ander schoolbestuur? Wie weet…… 

Maar Instituut Schreuder blijft gewoon: Instituut Schreuder! We blijven gewoon goed onderwijs geven 

op Van de Veldestraat 10! Wij gaan niet weg en werken juist aan een school die nog meer gaat inspelen 

op de Amsterdamse populatie van de school, zodat meer en meer ouders naar onze school gaan 

trekken.  

Mocht u geruchten van andere ouders opvangen: ik sta vier ochtenden in de week bij de voordeur. 

Spreek mij aan en deel uw zorg met mij. Ik ben altijd bereid u te woord te staan. 

       

Tentoonstelling Recycling 
Twee weken geleden kwam de Recyclebende met 

een spectaculaire presentatie over afval en 

recycling de talentweken openen. De kinderen 

hebben in de klas sindsdien van alles geleerd over 

afval en recycling. Ook zijn er studenten langs 

geweest van de Hogeschool van Amsterdam. Zij 

lieten ons zien wat ze hadden gemaakt van ‘afval’. 

Zo was er een kleerhanger gemaakt van oude 

kleding. 

Op 6 en 13 februari is de Recyclebende op school (geweest), om samen met de kinderen van afval 

fantasiedieren te maken. Een uitdaging was het om te werken zonder lijm! Hoe bedenk je constructies 

zó, dat het blijft zitten? 

Op vrijdag 16 februari is er vanaf 14.45 uur de gelegenheid om de gemaakte fantasiedieren te bekijken 

op de Schreuder-tentoonstelling. Let op: deze tentoonstelling komt in plaats van het geplande 

Schreudertheater.    

Bij elke klas is er een korte opdracht, die de kinderen kunnen maken/ beantwoorden (samen met de 

ouders of zelfstandig).  De tentoonstelling duurt tot 16.00 uur. In de week erna mogen de kinderen hun 

gemaakte kunstwerk mee naar huis nemen. 
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Oudertevredenheidsenquête 
Hierbij stuur ik u alvast een vooraankondiging: in de week van 19 maart krijgt u van school een 

oudertevredenheidsenquête via de mail toegestuurd.  

Wij willen heel graag van u weten hoe u denkt over Instituut Schreuder: het onderwijs, het team, de 

ondersteuning, het gebouw, enz. Met de resultaten kunnen we kijken hoe tevreden u bent en waar we 

aan kunnen werken om de school nog beter en aantrekkelijker te laten zijn voor de kinderen en hun 

ouders. Belangrijk is dan wel dat zoveel mogelijk ouders de enquête invullen. In de volgende nieuwsbrief 

leest u hier meer over.  

  

Sponsorloop voor schoolplein 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we een 

sponsorloop willen organiseren om wat meer 

speelmogelijkheden te creëren voor onze kinderen op de 

Van de Veldestraat. Nu hebben drie leerlingen van groep 8  

al eerder aangegeven een sponsorloop te willen 

organiseren voor een goed doel. En we hebben nu een 

datum vastgelegd: donderdag 5 april! 

Deze sponsorloop wordt gehouden op het Museumplein.  

Kinderen gaan rondjes lopen voor ons nieuwe schoolplein.  

Iedereen probeert geld op te halen bij opa’s, oma’s, ooms, tantes, buurman, buurvrouw en noem maar 

op. Samen willen we ervoor zorgen dat we genoeg geld hebben om een prachtig en speelbaar 

schoolplein te kunnen bouwen. 

Maar natuurlijk denken we niet alleen aan onszelf. Spelen is heel belangrijk maar voor elkaar zorgen is 

ook heel erg belangrijk. Niemand mag in de kou staan. Daarom zullen wij een gedeelte van de opbrengst 

doneren aan giro 555. Samen staan we sterk! Doneert u ook? 

Zet donderdag 5 april vast in uw agenda. Meer informatie volgt! 

 

Naschoolse activiteiten aanbod 
De meeste naschoolse activiteiten zijn al volop aan de gang. Alleen de activiteit Streetdance is niet 

gestart wegens te weinig aanmeldingen. Voor de volgende activiteiten is nog wel plek: 

- Engelse les: op dinsdagmiddag van 14.45-16 uur voor groep 2 t/m 4. Aanmelden via: 

activiteitenBSOS@gmail.com 

- LEGO Young Engineers: op donderdagmiddag van 14.45-16 uur voor groep 3 t/m 6. Aanmelden 

via :  http://www.youngeng.nl/alleen-voor-leerlingen-van-schreuder-bricks-challenge-schreuder/ 

- Meidenvoetbal: op dinsdagmiddag van 14.45-16 uur voor groep 3 t/m 6. Aanmelden via: 

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

    
 

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

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 


