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Agenda 
 
2-5 juni  Rooster: halve groepen, halve dagen 
8 juni   Weer normaal rooster met hele groepen, hele dagen 
26 juni   Studiedag 
 

 
Bericht van het Team 
 
Coronanieuwsbrieven 
Naast de berichten via Klasbord over de groep en dit Hoge Woord over schoolbeleid, versturen we nu in coronatijd 
wekelijks een coronanieuwsbrief om iedereen maximaal op de hoogte te houden. Kijk voor de coronanieuwsbrieven in 
jullie mailbox. Vandaag kwamen de protocollen via de PO-raad naar ons. We gaan hard werken aan een plan voor onze 
school na 8 juni dat naar verwachting eind deze week beschikbaar is. In dit Hoge Woord vinden jullie nu vooral ander 
schoolnieuws. 

 
Gezonde school 
Met trots kunnen we melden dat onze school opnieuw het predikaat Gezonde School heeft 
gekregen. Dat is een mooie erkenning voor ons gezonde leefstijlbeleid van partners van de 
gezonde school zoals het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, RIVM Centrum Gezond 
Leven en de PO-Raad. Het gaat bij deze erkenning onder andere over het promoten van 
gezonde voeding, meer bewegen en hygiëne. We zullen het bijbehorende bordje Gezonde 
School een mooie plek geven. 
 
Certificaat Welbevinden 
Van de partners van Gezonde School kregen we ook een themacertificaat Welbevinden. Op dit 
thema presteren we zeer goed en dat is een aparte  
vermelding waard. Kinderen voelen zich bij ons op  
school heel prettig en het certificaat Welbevinden  
bevestigt dat nog eens nadrukkelijk.  

 
Nieuwe timmerhoek 
Wat een prachtige nieuwe timmerhoek is bij de Toverhoed gemaakt door een  
ouder van onze school. Enorm bedankt! De kinderen keken eerst met grote  
verwondering naar zoveel moois en gingen daarna fanatiek aan de slag.  
Geweldig om te zien!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacatures MR 
Jeroen Danse is gestopt met zijn werk als voorzitter van de MR. Als school  
bedanken we Jeroen voor zijn enorme inzet voor de MR. Graag jullie aandacht  
voor het stukje van de MR in dit Hoge Woord over de vacatures en de  
verkiezingen daarvoor.  
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Opslagruimte gezocht 
Jarenlang stonden extra bankjes en stoelen van onze school in de schuur van Ilse Boeve. Ilse, enorm bedankt daarvoor! 
Die opslagruimte is binnenkort niet meer beschikbaar en dus zoeken we als school nieuwe opslagruimte. Wie heeft nog 
ruimte in een grote schuur beschikbaar of weet iemand die opslagruimte beschikbaar wil stellen? We kunnen als school 
een kleine vergoeding geven. We horen het graag! 
 
Toetsen 
Normaliter nemen we in juni de citotoetsen af. Dit jaar schuiven we de citotoetsen ‘rekenen’ en ‘begrijpend lezen’ op, tot 
na de zomervakantie. Door de coronacrisis zijn de afgelopen onderwijsmaanden anders gelopen dan anders, waardoor 
de toetsen nu mogelijkerwijze een ander beeld geven dan normaal. Het afnemen van de toetsen neemt daarnaast veel 
tijd in beslag, deze tijd besteden we op dit moment liever anders.  
Wel nemen we de cito spelling af. Spelling is ons speerpunt geweest afgelopen jaar en we zijn gestart met het werken 
met STAAL. Door nu de cito spelling af te nemen, kunnen we een objectieve meting uitvoeren, waarmee we ons 
spellingsonderwijs kunnen evalueren en aanscherpen. 
De kinderen van groep 7 krijgen de kans om te oefenen met de IEP-toets. Meer informatie hierover volgt via de 
stamgroepleiders 
 
Rapportfoliogesprekken 
De rapportfoliogesprekken, die we normaal gesproken ook inplannen in deze periode, kunnen we door de coronacrisis 
niet op de gewone manier uitvoeren. Helaas zijn ouder(s)/verzorger(s) volgens de nieuwe protocollen die we vandaag 
kregen nog niet toegestaan in de school. We zijn als team in overleg hoe we deze oudergesprekken het beste kunnen 
voeren. Hierover volgt nog informatie. 
 
Afscheid groep 8  
Een afscheid van groep 8 is elk jaar speciaal, maar dit jaar in coronatijd wel heel bijzonder. Met de stamgroepleiders 
bovenbouw werken de kinderen van groep 8 aan een bijzonder afscheid. Hier horen jullie snel meer van.  
 
Waar gaan onze groep 8-ers heen? 
In onderstaande tabel kun je zien waar onze groep 8-ers heen gaan na de basisschool. Allemaal heel veel succes in het 
voortgezet onderwijs! 
 

jaar VWO VWO/ 
HAVO 

HAVO HAVO/ 
V-T 

VMBO 
TL 

VMBO 
Basis/K 

19/20 
 

30,4% 13,1% 13,1% 4,3% 34,8% 4,3% 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 
Johan van der Pols 
 
 
 

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Beste ouders, 
We zijn per direct op zoek naar ouders die interesse hebben in een rol binnen de MR. 
In de medezeggenschapsraad spreek je mee over allerlei onderwerpen die met jouw school en het onderwijs te maken 
hebben. Directie, team en de Raad van Toezicht luisteren naar jouw argumenten. Zo verbeteren we samen de kwaliteit 
van ons onderwijs. De MR toetst onder meer het beleid van de school. De MR heeft wettelijk vastgestelde 
bevoegdheden waarbij de ouder- en teamgeleding advies- of instemmingsrecht hebben. De MR vergadert ongeveer 
ieder kwartaal en de vergaderingen zijn openbaar. Een aantal keren per jaar sluit de directeur-bestuurder hierbij aan. 
 
Heb je interesse? Mail dan naar mr@jenaplanepe.nl. Aanmelden kan tot 7 juni. 
 
Er zijn twee plekken binnen de MR beschikbaar, bij meer dan 2 aanmeldingen houden we verkiezingen. 
 
Waar praat de MR over mee? 
Voor veel belangrijke beleidsbeslissingen is de schooldirectie verplicht eerst de medezeggenschapsraad (MR) te 
raadplegen. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Bij sommige beslissingen 
is de schoolleiding alleen verplicht de MR te informeren, bij andere moet zij de MR om advies of zelfs instemming 
vragen. Zoals bij zaken rondom veiligheid en gezondheid. De MR kan daarnaast op eigen initiatief suggesties voor 
verbeteringen doen. 
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Gaat de MR ook over onderwijs? 
De MR gaat niet over welke leerling naar welke groep gaat of wie voor welke groep komt te staan, maar wel over het te 
voeren beleid. Bijvoorbeeld, wil de school extra veel aandacht gaan besteden aan de ondersteuning van zorgleerlingen? 
Dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en het taakbeleid voor het personeel. Komt de leiding met een voorstel 
voor samenwerking met een andere school of organisatie of is er een wijziging in de overblijfregeling en naschoolse 
opvang? Dan kunnen de lesdagen er anders uit gaan zien en wordt de MR gevraagd om (in)stemming. Ook over de 
vaststelling van het schoolplan en de schoolgids praat de MR mee. Ingrijpende organisatorische veranderingen, zoals 
fusies, reorganisaties en nieuwbouw, hebben in veel gevallen hun weerslag op wat er in de groep gebeurt. Daardoor 
heeft het medezeggenschapswerk ook met onderwijs te maken. 
 
Meer weten? Mail naar mr@jenaplanepe.nl. 
 
Namens de MR van ’t Hoge Land, 
Stijn Snoek (vader van Stella), Ragnhild van Ooyen (Sterrenhemel) en Hester Pannekoek (Toverhoed) 
 
 

 
Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang 
 

Wat zijn we blij iedereen weer in goede gezondheid te zien! We 
zijn rustig weer gestart en we zien dat de kinderen er echt zin in 
hebben. De kuskruk bij het hek werkt perfect! De kinderen 
springen enthousiast over het hek en beginnen gelijk te spelen. 
We doen allerlei leuke dingen, zoals een spelletje waarbij de 
dieren bij de juiste plaatjes gelegd moesten worden, het versje van 
Ukke Puk met de kinderen oefenen en verven met een knikker. 
 
Bij de BSO wordt heel veel buiten gespeeld. Ook zijn er 
stressballen gemaakt met Orbeez, een super leuke activiteit! 
 

 
 
 
 
 

Groetjes van team Kiddo’s 

 
 
 
 
                                                                                      
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
      

                                                                     


