
 

 

 

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

 
 

 

Beste ouders en verzorgers van Schreuder, 

 

Dit keer stuur ik u een andere Nieuwsbrief dan u gewend bent. Ik merk, en dat doen ook de 

leden van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, dat er veel speelt en leeft onder de 

ouders.  

Al in maart jl. is er gecommuniceerd over de komst van Vlinderboom-kinderen, omdat zij hun 

schoolgebouw gaan verlaten en Vlinderboom en Schreuder worden samengevoegd.  Gedurende 

de coronacrisis hebben we u op de hoogte gehouden via (digitale) Nieuwsbrieven. Toch zijn er 

nog veel vragen die ouders stellen aan de ouders van de MR, OR of aan mij.  

Samen met de leden van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad willen we graag zoveel 

vragen beantwoorden. Daarom deze ‘FAQ-nieuwsbrief’ waarin ik, samen met OR en MR, een 

aantal prangende vragen beantwoord. Schroom niet om vragen te blijven stellen. We zullen u 

graag antwoord geven! 

 
Waarom worden Schreuder en Vlinderboom samengevoegd? 

Zowel Schreuder als Vlinderboom zijn kleine scholen met een krimpend leerlingenaantal. Om 

deze reden is afgelopen jaar door AMOS besloten om de Vlinderboom te sluiten. Schreuder 

heeft een schoolgebouw dat de  ruimte heeft om meer kinderen onderwijs te bieden. Daarbij 

staat Schreuder op een unieke en aantrekkelijke locatie, naast het Museumplein en nabij de 

musea. Door de komst van het voltijds hoogbegaafdenonderwijs, de uniQ-groepen, kan 

Schreuder ook beter haar onderwijsprofiel verstevigen ten opzichte van andere scholen in de 

omgeving.  

Door de komst van de Vlinderboom-leerlingen zal het leerlingenaantal van Schreuder groeien 

van 148 naar een gezond aantal van 212 leerlingen. Komend schooljaar komen er 3 uniQ-klassen 

bij met totaal 30 leerlingen. De overige 60 leerlingen worden verdeeld over de groepen en er 

komt een extra groep 8 met 23 leerlingen. Voor bestaande groepen betekent dat dus dat er 

volgend jaar zo’n 5 of 6 leerlingen bij komen per groep.  
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Wat gaat er volgend schooljaar op Schreuder veranderen? 

Schreuder blijft Schreuder en dat wat onze school zo bijzonder maakt willen we graag 

behouden. Maar met de komst van de Vlinderboom komen er ook goede dingen mee. Met deze 

samenvoeging worden we hopen we samen een nog betere school. 

 

Allereerst gaan er nieuwe leerlingen bij komen, zodat het voller wordt in school en op het plein. 

Wist u dat een aantal jaren geleden er nog 243 leerlingen zaten hier op school? We weten dus 

dat dit geen probleem hoeft te zijn. Deze zomer wordt er in de school bovendien uitgebreid 

gerenoveerd, zodat ook het gebouw er straks helemaal klaar voor is. De Vreedzame School, het 

lesprogramma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling dat al op beide scholen wordt gebruikt, 

zal een grote rol spelen in het creëren van een prettig en positief leerklimaat in de groepen bij 

de start van het schooljaar.   

 

De leerkrachten van de Vlinderboom beschikken over andere kwaliteiten en goede 

lesmethoden. We nemen graag het beste van beide scholen over om ons onderwijs nog beter te 

laten zijn. We blijven werken met de Vreedzame School, houden het Schreudertheater en 

behouden de kerstviering in de Westerkerk. Van de Vlinderboom nemen we de methode voor 

wereldoriëntatie over en het werken met wetenschap & techniek-weken gedurende het 

schooljaar. 

Wat gebeurt er met het personeel van Schreuder?  
Alle leerkrachten van Schreuder blijven hier werken. Er komen 2 leerkrachten van de 

Vlinderboom mee over naar Schreuder, voor de reguliere groepen (we gaan dus van 7 groepen 

naar 9 groepen volgend schooljaar). Ook de leerkrachten van de uniQ-klassen komen mee met 

hun klassen. Femmie blijft aan als directeur van Schreuder.  

 
Wat gebeurt er om de school klaar te maken voor de samenvoeging? 
Het schoolgebouw ondergaat momenteel een grootse renovatie, die net voor de start van het 

nieuwe schooljaar af moet zijn. Behalve schilderwerk en nieuwe vloeren worden 

verwarmingsketels, het draadloos netwerk en alle toiletten vervangen. Zo starten we het 

nieuwe schooljaar in een mooie school met een frisse uitstraling.  

 

Inmiddels is er een teambijeenkomst geweest waarbij de leerkrachten van Vlinderboom, van de 

uniQ-groepen en van Schreuder met elkaar hebben kennis gemaakt. De leerkrachten hebben zin 

om met elkaar in de nieuwe school aan de slag te gaan. Tot slot staat er een kennismaking met 

de Vlinderboom-leerlingen gepland op donderdag 2 juli, tijdens het traditionele wenmoment 

voor nieuwe leerlingen dat op Schreuder wordt gehouden aan het einde van het schooljaar. 



 

 

Voor deze kinderen is het natuurlijk extra spannend om zo lang te wachten. Daarom is er al 

eerder door vier Schreuder-leerlingen van groep 8 een vlog gemaakt. Deze leerlingen laten de 

kinderen van de Vlinderboom en hun ouders een kijkje nemen in de school. U kunt de vlog 

bekijken via het besloten deel van de website van Schreuder. 

 
Welke rol spelen MR, OR en directie in de samenvoeging van Schreuder en Vlinderboom? 
MR: Het voornemen van AMOS om de Vlinderboom samen te voegen met Schreuder is in maart 

dit jaar kenbaar gemaakt in een adviesaanvraag. De MR heeft ten aanzien van deze 

samenvoeging positief geadviseerd, met als belangrijkste reden dat dit een positieve impuls 

geeft aan het afnemende leerlingenaantal en de komst van uniQ de school weer een sterker 

profiel geeft.  

Het feit dat de opheffing van de Vlinderboom reeds besloten was heeft de MR ook 

meegewogen in haar besluit. Het volledige advies is te lezen op het besloten deel van de 

website.  

 

OR: de leden hebben geen formele rol in dit proces, maar worden wel geïnformeerd door 

Femmie en de MR over de stand van zaken. Ook fungeren zij als klankbord voor ouders die 

vragen hebben enerzijds en voor de directie in een signalerende rol anderzijds.  

 

Directie: uiteraard is de directeur nauw betrokken bij de samenvoeging. Vanaf het overwegen 

van de opties, tot de daadwerkelijke voorbereidingen. Op bestuursniveau (met alle directeuren) 

is gekeken naar het totale scholenpalet van AMOS. Het samenvoegen van Schreuder met 

Vlinderboom was een ‘logische’ optie gezien een krimpend leerlingenaantal en de fysieke 

afstand van beide locaties. De komst van de uniQ-groepen (voltijds HB-onderwijs) is een 

verrijking van het plusaanbod dat al met de Socratesgroep (deeltijd meerbegaafden-onderwijs) 

op Schreuder aanwezig is. 

Welke rol spelen MR, OR en de directie in de toekomstige samenwerking met de Rijk 
Kramerschool? 
MR: Ook de samenwerking met de Rijk-Kramerschool was een onderdeel van de 

bovengenoemde adviesaanvraag. Ten aanzien van dit onderwerp heeft de MR geadviseerd deze 

activiteiten op te schorten. De MR is van mening dat meer overleg nodig is en dit onder huidige 

corona-beperkingen niet nodig is. Bovendien is er, in tegenstelling tot bij de sluiting van de 

Vlinderboom, hier geen directe urgentie. Onderdeel van dit voornemen was het aanpassen van 

de directie van de school. Wij achten als MR het niet wenselijk dat in deze periode de directie 

wordt gewijzigd. 

 

OR: de rol van de OR is gelijk aan die bij de vraag hierboven. 

 

https://www.instituutschreuder.nl/onze-school/documenten/


 

 

Directie: in de loop van volgend schooljaar zal duidelijk worden hoe de samenwerking met de 

Rijk Kramerschool vorm gaat krijgen. Daar is nu nog niet veel over bekend. Gezien de positieve 

naamsbekendheid van de Rijk Kramerschool, komt een samenwerking van Schreuder met de 

Rijk Kramerschool onze school ten goede. 

       
 

Tot slot: Kinderopvang Schreuder en AMOS 
In een brief van AMOS (d.d. 11-06-2020) heeft u kunnen lezen dat de kinderopvang van 

Schreuder gelukkig in de zomervakantie de opvang nog gaat verzorgen. Ook eventueel daarna, 

indien de kinderopvang die tijd nodig heeft om zaken te kunnen regelen. Ik ben blij dat de 

kinderopvang de sluiting heeft uitstellen en er dus BSO mogelijk zal zijn.  

De gesprekken vinden plaats tussen kinderopvang-bestuur (gebruiker) en AMOS-bestuur 

(eigenaar). Femmie is daar geen gesprekspartner in. Voor vragen over de kinderopvang kunt u 

terecht bij kinderopvang Schreuder of bij AMOS (arie.vanloon@amosonderwijs.nl).    

 

 
 

Dit was de eerste Nieuwsbrief- Extra over de samenvoeging Schreuder-Vlinderboom.  

Blijf uw vragen stellen. U kunt ze kwijt bij:femmie.vanbrenk@amosonderwijs.nl en/of bij de MR 

frankreef@gmail.com   
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