
 

 

 

 

Agenda:  
 

• Vrijdag 7 februari studiedag, alle kinderen vrij 

• Maandag 17 februari rapportgesprekken 

• Donderdag 20 februari rapportgesprekken 

• Week 9 voorjaarsvakantie 

 

 
 
Resultaten 

In de maand januari worden de citotoetsen afgenomen en analyseren wij 
alle resultaten. Tijdens de rapportgesprekken worden de resultaten en 
het welbevinden van uw kind besproken.  
Na de toetsen worden er analyses gemaakt en kijken we waar uw kind 
extra ondersteuning of verdieping nodig heeft. Deze analyses worden op 
individueel en op groepsniveau gemaakt. Het kan zijn dat uw kind extra 

aandacht nodig heeft. Juf Anne Jet en juf Linda ondersteunen hierbij.  
Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig. Voor deze kinderen hebben wij extra 
ondersteuning aangevraagd. Dit doen wij in samenwerking met PassendWijs, zij 
ondersteunen ons in het aanbieden van de juiste zorg.  
 
Vanaf februari komt u een nieuw gezicht tegen in de school. Meester Alexander zal twee 
ochtenden en vanaf maart 3 ochtenden extra ondersteuning bieden in de groepen 5 t/m 8.  
In de volgende nieuwsbrief zal Alexander zichzelf voorstellen.  
 

Staken 
Vandaag en morgen stond een landelijke onderwijsstaking gepland. Zoals u heeft kunnen 
lezen heeft de Beatrixschool gekozen op de deuren open te houden. De leerkrachten 
ondersteunen de staking wel, maar hebben er niet voor gekozen om het werk neer te 
leggen.  
Dit betekent niet dat de school geen last heeft van de problemen in het onderwijs. Tot op 
heden hebben wij alle afwezigheden of ziektes van leerkrachten kunnen opvangen met 
invalleerkrachten of het eigen personeel heeft dit opgevangen.  
Als het eigen personeel niet had bijgesprongen, dan hadden wij de groepen 5-6 drie keer 
naar huis moeten sturen.  

Maandbrief 

Pr.Beatrixschool Wolfheze 

Februari 2020 



Op de Pr. Beatrixschool in Renkum zijn er na de kerstvakantie 3 klassen naar huis gestuurd 
en heeft er een ouder met een lesbevoegdheid voor de klas gestaan, zodat er geen klas naar 
huis gestuurd werd. In Renkum krijgen wij met moeite en noodgrepen de groepen bezet. Dit 
is niet wat wij willen in het onderwijs.  
 
Mocht u als ouders een lesbevoegdheid hebben en mogen wij u benaderen om in te vallen, 
dan kunt u contact opnemen met Martine van krevel, directie@prinsesbeatrixwolfheze.nl 
 
Worden wij langzaam niet een beetje stakingsmoe? Verliest het actiemiddel niet zijn kracht 

en moeten wij andere manieren zoeken om de problematiek onder de aandacht te brengen? 

Iedereen heeft er wel een mening over, echter heeft niemand de juiste oplossing.  

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Dat doe ik iedere dag met 

heel veel plezier. Ik heb ambitie voor de school. Ik wil graag wat bereiken voor de kinderen. 

Ik wil dat ieder kind het beste uit zichzelf weet te halen met de juiste begeleiding. Daarvoor 

hebben zij een fijne thuisbasis nodig en een fijne schoolplek. Want pas dan kan je de beste 

resultaten behalen. Goede resultaten zitten niet alleen in Cito-scores, maar ook in 

welbevinden en in talentontwikkeling. 

Over onderwijs wordt altijd gesproken, want het gaat tenslotte ook over onze kinderen. 

Over de juffen, de school, het plein, het gebouw, de vakanties, de studiedagen, de lesuitval, 

de invaller, de directeur, allemaal vinden we er wat van. Waarom doen we dat, omdat we 

het belangrijk vinden dat onze kinderen het beste krijgen.  

Krijgen onze kinderen dan altijd het beste? Nee, niet zoals wij dat graag zouden willen. Het 

roept heel veel weerstand op om dit op te schrijven, maar toch is het zo. Want verschillende 

invallers, noodoplossingen om groepen bezet te krijgen, is niet iets wat je wil. Het woord 

“nood” zegt het al, het zijn manieren om de gaten te vullen. De kinderen hebben hier last 

van, u als ouder ook en wij op onze beurt ook. Een simpele optelsom: er zijn alleen maar 

verliezers.  

Bij complexe vraagstukken worden aan onze kinderen denkvragen van een hogere orde 

gesteld om te kijken of je ook anders naar een probleem kan kijken. Ik ben benieuwd of wij 

hier samen een mooie uitkomst uit kunnen krijgen. Als u de oplossing heeft, dan ben ik de 

eerste die het graag zou willen horen.  

Ik heb vertrouwen in het team van de Beatrixschool, in de ouders en de kinderen. Wij 

hebben elkaar nodig, misschien wel meer dan ooit. Ons beroep is kwetsbaar. De 

leerkrachten liggen niet voor het oprapen, de kinderen zijn kwetsbaar in een tijd waarin er 

van alles van hen verwacht wordt en als ouder bent u ook kwetsbaar, want het gaat om uw 

kinderen.  

Laten wij samen het hoofd koel houden, samenwerken en elkaar helpen in voor- en 

tegenspoed.  
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Ik heb vier jaar geleden de keuze gemaakt om directeur te worden. 

Om te bouwen aan goed onderwijs, waarin iedereen zichzelf kan 

ontwikkelen en gebruik maakt van de kansen die er zijn. Ik wil deze 

ambitie en het plezier in mijn werk niet verliezen door alle negatieve 

aandacht rondom het onderwijs. Want we hebben er allemaal mee te 

maken, dus laten we er samen wat van maken en de hobbels die we 

tegenkomen gebruiken als leermomenten. Samen iedere dag een 

stapje verder voor onze kinderen.  

Martine van Krevel, directeur Prinses Beatrixschool 

 

Vandaag en morgen 
Vandaag en morgen zijn de twee stakingsdagen. Wij als team hebben 
besloten om niet ‘actief’ mee te staken. Wij houden de school gewoon 
open, we ondersteunen de actie zeker wel. 
In de klassen is er gesproken over het lerarentekort en het staken. 
Vanmiddag hebben we met de klassen geen lessen gegeven maar gezellige 
activiteiten gedaan. 
 

 

 

Positief geluid 
Ook ik maak me zorgen over ons 

onderwijs en het tekort aan 

leerkrachten, maar staak vandaag niet. 

Op Facebook heb ik het volgende bericht 

geplaatst: 

Laten we vooral niet vergeten dat 

juf/meester zijn fantastisch is! Daarom 

een positief geluid! Geen dag is hetzelfde 

en je hebt fans in overvloed     . Op de 

foto een paar van mijn fans, die ik het 

gun om anoniem te blijven. 

Groet, 

Juf Anne 

 



Chromebooks 
De eerste dag na de kerstvakantie was het dan zo ver. 
Eindelijk de nieuwe chromebooks! Even een plechtig 
moment van onthulling in de hal en natuurlijk werden ze 
meteen gebruikt. Zowel de kinderen als de leerkrachten 
zijn er erg enthousiast over.  
 

Voorleesontbijt 
 Vorige week woensdag deden we mee met het 

Voorleesontbijt. Kinderen in pyjama’s, met kleedjes, 

dekens, knuffels en vooral ook met een boek.  

De broodjes waren snel op en kinderen lazen elkaar ook 

voor. 

Het was een gezellig ochtend, waarin we veel verhalen 

gehoord hebben. 
 

Gehoord in groep 1-2… 

• ‘Juf, mijn broertje had een keer een splinter in zijn teen. Toen moest hij naar de 

dokter en die heeft toen die grote balk uit zijn teen gehaald’. 

• Iemand zegt: ‘Mijn vader is in Frankrijk geboren.’ Waarop een klasgenootje 

antwoordt: ‘Ja joh, dat wist ik al lang, want ik hoor hem altijd Frankrijks praten.’ 

• ‘Juf, de bioscoop (stethoscoop)  is kapot.’ 

• ‘Juf ik heb mijn jas binnenstevoren  aan.’ 

 

 

  
 

 

 

 
 

 


