
En weer een jaar 
achter de rug. Veertig 
weken van onderwijs, 

opvoeden, oudergesprekken, plannen maken en 
evalueren, kinderen ondersteunen en helpen, 
activiteiten organiseren, je klaslokaal gezellig 
maken, lesgeven en toneelspelen, nieuwe dingen 
leren en uitproberen. Het is toch heel wat, wat 
er in zo’n jaar voorbijkomt. We hebben het weer 
samen geflikt. De leerkrachten in de klas, de 
intern begeleider als ondersteuner van de zorg, de 
directeuren, de onderwijsassistenten, de partners 
buiten de school en de ondersteuners op de scholen 
en op het bestuurskantoor. Iedereen met z’n eigen 
taken én gezamenlijk voor de grote opdracht: goed 
onderwijs in een veilige omgeving en de boel achter 
de schermen op orde. Daar zijn we weer mooi in 
geslaagd. 

En niet alleen het afgelopen jaar; ook de 
voorgaande jaren. Als ik kijk naar de doelen die 
we vier jaar geleden in het strategisch beleidsplan 
-zeg maar het schoolplan voor de hele stichting- 
hebben opgeschreven, dan hebben we heel veel 
bereikt. Binnenkort starten we met een plan voor 
de volgende vier jaar. Een nieuwe opdracht en 
een nieuw plan vanuit dezelfde kernwaarden: 
ontwikkeling & groei, diversiteit en samen. 
De opdracht gaat o.a. over goed en innovatief 
onderwijs, het plan gaan we met z’n allen maken. 
Maar wat het plan ook zal zijn: we zullen het samen 

moeten doen. En dat is soms lastig. Iedereen heeft 
zijn eigen klas, eigen werk of eigen school. Maar er 
is ook een gezamenlijk klus te klaren. En die twee 
schuren wel eens. Wat als het met jou goed gaat, dat 
het goed gaat met jouw kinderen, dat je in een mooi 
gebouw zit etc. en je hebt het heel erg druk en jouw 
collega in een andere klas of school heeft het even 
niet zo goed. Wat doen je dan? Ieders eerste reactie 
is dan natuurlijk: ‘dan ga ik helpen’. Maar wacht je tot 
je om hulp gevraagd wordt of ga je spontaan naast je 
collega zitten en zeg je: ’Ik zie dat je het even lastig 
hebt en ik kom je helpen’? 

We hebben een grote, belangrijke en betekenisvolle 
klus te klaren; maar ook een lastige klus. Zeker in 
deze tijd waarin we niet altijd krijgen wat we willen 
hebben, waarin passend onderwijs veel van ons 
vraagt en waarin niet iedereen snapt wat we eigenlijk 
iedere dag weer doen. Dat kunnen we niet alleen. 
Ja, voor even wellicht; maar zeker op de lange 
termijn hebben we elkaar echt nodig. Laten we elkaar 
opzoeken, samen leren, samen werken. 

Collega’s, we doen goed werk. Jullie hebben met hart 
en ziel heel mooi werk geleverd. Wees er trots op. En 
nu genieten van een lekkere, zonnige en verdiende 
zomer.

Tot later!

Mark van der Pol
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DEBATAVOND RvT EN GMR OVER 
PASSEND ONDERWIJS

Verplichte inschrijving 
lerarenregister tot nader 
order in de ijskast

De verplichte inschrijving van alle Nederlandse 
leraren in een nationaal lerarenregister is 
voorlopig van de baan. Minister Slob van 

Onderwijs zet het plan van het vorige kabinet, dat 
groot verzet opriep onder schoolbestuurders en 
leraren, tot nader order in de ijskast. Hij schrijft aan 
de Tweede Kamer dat hij eerst op zoek gaat naar 
andere manieren om de professionaliteit van de 
beroepsgroep te verbeteren. Het register blijft, maar 
alleen op vrijwillige basis.

Rinnooy Kan als verkenner
De minister benadrukte in zijn brief dat een stevige, 
professionele beroepsgroep belangrijk is voor leraren 
en het onderwijs in Nederland. De inspanningen 
van de afgelopen jaren om tot zo’n beroepsgroep te 
komen, hebben tot nog toe onvoldoende opgeleverd. 
Daarom kiest minister voor een ingrijpende 
koerswijziging. ‘Het opbouwen van een stevige 
beroepsgroep voor leraren verdient een nieuwe 
kans’, schreef hij aan de Tweede Kamer.
Om te bepalen welke stappen nu gezet moeten 
worden om te komen tot een stevige beroepsgroep, 
heeft de minister Alexander Rinnooy Kan gevraagd 
om dat nader te verkennen. Rinnooy Kan gaat nog 
voor de zomer de eerste gesprekken voeren met 
lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen. 
‘Een goed functionerende beroepsgroep is in ieders 
belang en essentieel voor ons onderwijs. Ik wil 
daar graag naar vermogen toe bijdragen’, aldus 
Rinnooy Kan. Rinnooy Kan was eerder voorzitter 
van de Commissie Leraren. Deze commissie werd 
in 2007 door de toenmalige minister van Onderwijs 
om advies gevraagd over de aanpak van het 
lerarentekort, de positie van de leraar en de kwaliteit 
van de leraar.
 
Wettelijk verplicht
Maar schoolbesturen blijven wel wettelijk verplicht 
om gegevens over alle werkzame leraren aan te 
leveren voor het lerarenregister, dat dan weer wel. 
Arie Slob: ’Ik wil benadrukken dat ik zeer hecht dat 
schoolbesturen hun wettelijke verantwoordelijk als 
werkgever op dit punt nakomen.’
Onder leraren verstaat de minister ook lio’s in hun 
laatste jaar die een werk-leercontract hebben, naast 
leraren die via een uitzendbureau of payrolling voor 
de school werken. Stagiaires, onderwijsassistenten 
en intern begeleiders worden nog niet gezien als 
leraar.
 
Hans Verboon.
 
Bronnen: Ministerie van OCW; Onderwijsland.

Twee 
keer 
per 

jaar komen 
de leden van 
de GMR en de 
RvT bij elkaar. 
Dat zijn 
gelegenheden 
om een 
bepaald 

onderwerp uit te diepen. Op dinsdagavond de 27ste 
juni was het weer zo ver. Op de Koningin Beatrixschool 
in Buren werd levendig gediscussieerd over Passend 
Onderwijs.
Er is daarover nogal wat te doen; in de media 
wordt er veel kritiek gespuid. In mei j.l. heeft een 
meerderheid van de Tweede Kamer geëist dat het 
Passend Onderwijs snel moet verbeteren. Minister Slob 
(OCW) vindt dat Passend Onderwijs te veel over de 
inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van 
wat het beste voor de kinderen is. ‘Op veel plekken 
wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren goed 
te ondersteunen,’ aldus minister Slob. ‘ Tegelijkertijd 
maken leraren, schoolleiders en ouders zich zorgen. 
Het is zaak een aantal knelpunten voortvarend aan te 
pakken’. Welke dat zijn, heeft hij in een brief aan de 
Tweede Kamer over de verdere implementatie van het 
Passend Onderwijs geschreven.
 
Succesverhalen
Maar er gaat ook veel goed; de inhoudelijke insteek 
deugt en er worden mooie dingen gedaan in Buren. 
Dat werd tijdens deze avond duidelijk gemaakt 
aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk. 
Hoe op school (de Beatrix in dit geval) met twee 
kinderen met een plusarrangement wordt omgegaan, 
maakte indruk; twee succesverhalen, waarbij door de 
ouders met grote waardering over de professionele 
begeleiding door de school werd gesproken.
In de discussie ging het vooral over de mogelijkheden 
en beperkingen vanuit de missie dat geen kind de wijk 
of de kern van de gemeente Buren uit zou hoeven. 
En er werden in dat verband opmerkingen gemaakt 
die thuis horen in het nieuwe strategische beleidsplan 
van BasisBuren, dat in het komende schooljaar wordt 
samengesteld.
 
Media-aandacht
In de media is er de laatste tijd veel aandacht voor 
Passend Onderwijs. En die aandacht is kritisch van 
aard: te veel administratieve taken, te weinig handen 
in de klas en te veel organisaties die zich bezig 

houden met een kind dat hulp nodig heeft. En zijn 
de leerkrachten wel toegerust om kinderen met 
een speciale onderwijsbehoefte te helpen? Uit een 
landelijk onderzoek onder IB-ers komt naar voren 
dat 50 % van de IB-ers vindt dat er (dringend) 
nascholing van leerkrachten nodig is, gericht op 
kennis van leerlijnen (en het differentiëren daarin) 
en het omgaan met gedragsproblemen.
Er zijn dus veel knelpunten in de praktijk. De 
minister wil die knelpunten voortvarend aanpakken. 
Dan komen de volgende konijnen uit de hoge hoed:

Toenemende werkdruk indammen
Leraren ervaren te weinig betrokkenheid bij de 
dagelijkse praktijk van Passend Onderwijs. ‘We 
verwachten steeds meer van kinderen en zijn beter 
en eerder in staat te herkennen wat met een kind 
aan de hand is en welke ondersteuning het nodig 
heeft. Dat, in combinatie met de hoge norm die 
leraren zichzelf opleggen, is één van de oorzaken 
van de toenemende werkdruk,’ geeft minister Slob 
aan. Leraren ervaren te weinig betrokkenheid bij de 
dagelijkse praktijk van Passend Onderwijs.

Jaarlijkse vaststelling 
schoolondersteuningsprofiel
Scholen stellen nu iedere vier jaar het 
schoolondersteuningsprofiel vast, waarin zij 
aangeven hoe zij Passend Onderwijs willen 
vormgeven. Het profiel hangt samen met de 
aanwezige deskundigheid bij het personeel en 
ook met de leerlingpopulatie. Beiden kunnen 
binnen vier jaar behoorlijk fluctueren. Minister 
Slob gaat wettelijk regelen dat dit profiel 
jaarlijks wordt vastgesteld met advies van de 
medezeggenschapsraad.

Betere informatievoorziening voor scholen, ouders 
en leraren.
De minister verwacht dat samenwerkingsverbanden 
heldere informatie beschikbaar maken over de 
ondersteuningsvoorzieningen via hun website en de 
schoolgidsen van de aangesloten scholen. Hij vraagt 
de inspectie hier in het toezicht aandacht voor te 
hebben. Daarnaast regelt Slob dat scholen meer 
inzicht krijgen in het beschikbare geld.

Tenslotte gaat Slob het wettelijk mogelijk maken 
dat samenwerkingsverbanden hun aanbod kunnen 
verbeteren, waardoor er steeds meer mogelijkheden 
zijn voor maatwerk.
 
 Hans Verboon (voorzitter debatavond)
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JE MOET GEWOON DOEN WAT JE ZEGT
Duwtje in de rug
 
‘Ons team is gericht op samenwerken. Ik vind het 
belangrijk om het team veel vrijheid te geven; 
ruimte en veel verantwoordelijkheden; maar ze ook 
te stimuleren in hun ontwikkeling. Als ik zie met 
welke plannen op het gebied van professionalisering 
de collega’s bij mij komen, dan zie ik dat deze echt 
in ons jaarplan passen. Met andere woorden, ze 
laten hun eigen ontwikkeling parallel lopen met de 
ontwikkeling van de school. Daar ben ik ook trots 
op.
Ik vind dat we het goed doen, met elkaar.
Als locatieleider moet je mensen kunnen stimuleren 
om tot ontwikkeling te komen. Daarnaast moeten 
leerkrachten weten waar ze aan toe zijn; je moet 
ze faciliteren. Je moet kunnen coachen; net dat 
duwtje in de rug kunnen geven waardoor men weer 
verder kan. En zelf het goede voorbeeld geven; doen 
wat je zegt; naleven wat je als uitgangspunten en 
kernwaarden hebt opgeschreven.
Ik heb nu het eerste jaar van mijn directeurschap 
achter de rug; heb veel geleerd, alles was de eerste 
keer voor me. Ik zie er nu al naar uit om in het 
volgend schooljaar iets meer op routines te kunnen 
draaien.’
  
Loopbaan
 
Lobke Dolphijn deed de Domstad Pabo in Utrecht 
en was vervolgens ruim acht jaar als leerkracht 
werkzaam bij Stichting Fluvium. Vanaf januari 
2010 werkt ze bij BasisBuren, eerst als leerkracht 
en sinds dit jaar (2018) als locatieleider (0,6 fte) 
van De Wiekslag. Als bovenschoolse taak heeft 
zij het projectleiderschap van de werkgroep Oog 
voor talent, die de professionalisering van de 
medewerkers van BasisBuren arrangeert.
Lobke volgt bij Via Vinci Academy de 
locatieleidersopleiding, die ze in december 
aanstaande hoopt af te ronden (basisbekwaam).
 
De Wiekslag is de enige basisschool in het dorp 
Rijswijk. De school staat midden in het dorp, naast 
de kerk. Het aantal leerlingen van de school is vrij 
constant en is per 1 augustus a.s. 50 leerlingen.

Kleine dorpsschool
 
‘De Wiekslag is een kleine dorpsschool; ik weet dat 
er door onderwijskundigen kritisch gekeken wordt 
naar kleine scholen; die zouden minder presteren. 
Ik vind juist dat er voordelen aan onze kleine school 
kleven. We bieden rust en ruimte en dat komt ook 
tot uitdrukking in onze werkwijze. Door het werken 
in combinatiegroepen leren de kinderen al snel 
zelfstandig én verantwoordelijk te zijn voor hun 
eigen werk. We kunnen ook meer aandacht besteden 
aan kinderen die elders zijn vastgelopen; kinderen 
die gebaat zijn bij kleine groepen, die behoefte 
hebben aan structuur en overzicht. Die leerlingen 
hebben we echt wat te bieden.
We kijken naar ontwikkelkansen en mogelijkheden 
van ieder kind en stemmen ons aanbod daarop af 
in samenspraak met ouders. Natuurlijk, kinderen 
komen bij ons op school om te leren. Kinderen 
moeten zelf een taak kunnen afmaken, kleine 
problemen zelf leren oplossen en leren wat te doen 
als ze met hun opdracht klaar zijn. Zeker op een 
school met combinatiegroepen is dat van belang.

Uiteraard besteden we veel tijd aan het smeden van 
een band met de ouders; ouderbetrokkenheid staat 
bij ons hoog in het vaandel.’
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Interview Lobke Dolphijn door Hans Verboon

‘Als ik van een nieuwe 
collega hoor dat ze bij 
ons op school goed is 
opgevangen en zo goed is 
begeleid, niet alleen door 
de IB-er en de locatieleider, 
maar door het hele team, 
dan ben ik daar wel heel 
erg trots op’, aldus Lobke 
Dolphijn.
Wat vindt zij van het leiden 
van een school met een 
centrale functie binnen een 
kleine gemeenschap?
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Nieuws uit het veld Nieuws uit het veld
het kader van kansengelijkheid wordt in 2018 niet 
uitgekeerd.

-  Het budget voor de subsidie ‘Teambeurs PO’ voor 
2018 wordt verlaagd met €3 mln op basis van de 
verwachte aanvragen

Het kabinet heeft tot Prinsjesdag de tijd om een 
structurele oplossing te vinden voor het oplopende 
tekort.

Bron: PO-Raad
Naar het artikel.

Geef kinderen van ouders met 
problemen een stem

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader 
of moeder die problemen heeft, hebben meer 
ondersteuning en sneller hulp nodig. Dat blijkt 
het project Hoor je mij wel. De kinderombudsman 
vraagt hier aandacht voor.
Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in 
Nederland heeft een ouder met een psychische of 
lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. Vaak 
nemen zij taken en verantwoordelijkheden op zich 
die niet passen bij hun leeftijd. Kinderombudsman 
Margrite Kalverboer: “De hulp en zorg is nu 
vaak alleen gericht op de vader of moeder met 
problemen. Hun kinderen zijn te lang oer het hoofd 
gezien. Het is de hoogst tijd dat zij de aandacht en 
zorg krijgen die zij verdienen.”
De Kinderombudsman heeft deze kinderen en 
jongeren gevraagd een tijdlijn te maken van hun 
eigen verhaal. Hierbij ging het om de vraag: op 
welk moment had jij welke informatie, hulp of steun 
nodig? Met deze tijdlijn wil Kalverboer deze kinderen 
en jongeren een stem geven en de betrokken 
partijen laten zien wat zij nodig hebben. Uit de 
tijdlijn blijkt dat zij willen dat de volwassenen in hun 
omgeving alert zijn op signalen dat het thuis niet 
goed gaat en sneller ingrijpen als dit nodig is.
Naast betere ondersteuning, willen de kinderen 
en jongeren geïnformeerd worden over wat het 
probleem van hun vader of moeder inhoudt en wat 
dit voor hen betekent. Ook vinden ze het belangrijk 
dat ze ontlast worden in de zorg voor hun vader of 
moeder, maar ze tegelijkertijd wel serieus genomen 
worden als ervaringsdeskundige.

Bron: AVS
Naar het artikel.

Loonsverhoging van 2,5 procent 
voor basisschoolleraren

Basisschoolleraren gaan 
er vanaf het nieuwe 
schooljaar flink op 
vooruit. Ze krijgen 2,5 
procent loonsverhoging 
en honderden euro’s 
extra in oktober. De 
totale loonstijging kan 
in sommige gevallen 
oplopen naar gemiddeld 

8,5 procent. Het is het resultaat van langdurige 
acties, maar de acties zijn hiermee nog niet 
afgelopen. De bonden en werkgevers in het primair 
onderwijs hebben een cao-akkoord bereikt. Dat 
melden de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de 
werkgeversorganisatie PO-raad. De leraren krijgen 
in oktober een eenmalige uitkering ter hoogte van 
bijna een half maandsalaris, medewerkers krijgen 
eenmalig 750 euro. De cao loopt tot en met 1 maart 
volgend jaar. De cao heeft een korte looptijd en de 
loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog niet 
gedicht en daarom blijven acties nodig, aldus de 
AOb. De eerstvolgende acties staan gepland op 12 
september.

Bron: Onderwijsland
Naar het artikel

Het kind wordt stelselmatig 
onderschat

Kinderen hebben het 
niet slecht in Nederland. 
Maar ze worden wel 
slecht gehoord, vindt 
prinses Laurentien. 
Kinderparticipatie móét. 
Prinses Laurentien en 
Marc Dullaert: „Bij alle 
beslissingen die kinderen 

aangaan, moeten ze worden betrokken.”
Een kortingspas voor arme gezinnen versterkt 
het gevoel dat ze er niet toe doen. Je helpt door 
iederéén een pas te geven, met een persoonlijke 
hoeveelheid punten. Dan word je niet gebrandmerkt 
als je in de rij voor het zwembad staat.
Dit is een van de oplossingen die kinderen gaven 

Ingrijpende koerswijziging nodig 
voor verdere versterking positie 
leraar

Een stevige, 
professionele 
beroepsgroep is 
belangrijk voor leraren 
en het onderwijs 
in Nederland. De 
inspanningen van de 
afgelopen jaren om tot 
zo’n beroepsgroep te 

komen, hebben tot nog toe onvoldoende opgeleverd. 
Daarom kiest minister Slob (Onderwijs) voor een 
ingrijpende koerswijziging. ‘Het opbouwen van een 
stevige beroepsgroep voor leraren verdient een 
nieuwe kans’, schrijft hij maandag in een brief aan 
de Tweede Kamer.
Om te bepalen welke stappen nu gezet moeten 
worden om te komen tot een stevige beroepsgroep, 
heeft de minister Alexander Rinnooy Kan gevraagd 
om dat nader te verkennen. Rinnooy Kan gaat nog 
voor de zomer de eerste gesprekken voeren met 
lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen. 
‘Een goed functionerende beroepsgroep is in ieders 
belang en essentieel voor ons onderwijs. Ik wil daar 
graag naar vermogen toe bijdragen’, aldus Rinnooy 
Kan.
Rinnooy Kan was eerder voorzitter van de Commissie 
Leraren. Deze commissie werd in 2007 door de 
toenmalige minister van Onderwijs om advies 
gevraagd over de aanpak van het lerarentekort, de 
positie van de leraar en de kwaliteit van de leraar.
Naar verwachting kan Rinnooy Kan rond de herfst 
rapporteren over de verdere professionalisering van 
de beroepsgroep. Op basis daarvan kan een nieuwe 
koers bepaald worden. Rinnooy Kan is goed bekend 
met de vraagstukken die spelen. ‘Hij is bij uitstek 
geschikt voor deze taak, gezien zijn ervaring met 
complexe vraagstukken en zijn eerdere advisering 
over dit onderwerp’, stelt de minister.
Leraren zijn nu wel georganiseerd in vakbonden 
en per thema is er soms een vakvereniging, maar 
er is geen organisatie die hen op landelijk niveau 
overkoepelend vertegenwoordigt als het gaat 
om de kwaliteit van het vak en vakinhoudelijke 
vraagstukken. Bij andere beroepen, zoals advocaten 
en artsen, is dat wel het geval.

Bron: Ministerie van OCW
Naar het artikel.

toen ze met gemeenten mochten meedenken 
over armoede. Het voorbeeld laat zien, zegt 
prinses Laurentien van Oranje, hoe waardevol hun 
inzichten kunnen zijn. „Ze denken vanuit de mens 
en beginnen vanuit het gevoel dat je hebt als je 
in armoede leeft. Volwassenen denken vanuit het 
systeem. Ze delen de wereld op in ‘rijk’ en ‘arm’.”
Laurentien is groot voorvechter van 
‘kindemancipatie’. Uit haar in 2009 opgerichte 
stichting Missing Chapter komen de Raden van 
Kinderen voort, die inmiddels tientallen bedrijven 
en gemeenten adviseren, en sinds kort zelfs het 
kabinet.

Bron: NRC
Naar het artikel

Bezuiniging op onderwijs gaat door

Het Rijk zoekt naarstig 
naar manieren 
om het gat op de 
Onderwijsbegroting te 
dichten. Op die begroting 
prijkt dit jaar een gat 
van zo’n 170 miljoen 
euro. Dat komt vooral 
doordat het aantal 
studenten in het hoger 

onderwijs harder is gestegen dan verwacht, net 
als eerdere jaren . Om dit gat te dichten, wordt 
eenmalig 63 miljoen euro uit de schatkist gehaald, 
zo blijkt uit de toelichting bij de Voorjaarsnota 2018 
die deze week werd gepresenteerd. Het onderwijs 
moet de rest van de rekening betalen. Dat gebeurt 
door:
-  Inzet van een deel van de niet bestede 

middelen van de totale OCW-begroting 2017 
(eindejaarsmarge)

-  Ramingsbijstellingen en verwachte onderuitputting 
op subsidies. Voor het primair onderwijs gaat het 
om:

-  Er komt een subsidieplafond op de lerarenbeurs 
voor 2018 (gemaximeerd op uitputting 2017), 
waardoor er ca. € 10 mln. minder beschikbaar 
komt (ca. €5 mln voor lerarenbeurs PO)

-  Voor 2018 was een bedrag beschikbaar van €15 
mln voor hoogbegaafdheid. De €8,3 mln die 
hiervoor nog beschikbaar was in 2018, wordt nu 
gebruikt om het tekort van 2018 te dichten

-  Het extra bedrag van €5 mln dat eerder was 
toegezegd voor doorstroomprogramma’s PO-VO in 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/bezuiniging-op-onderwijs-gaat-door
https://www.avs.nl/artikelen/kinderombudsman-wil-kinderen-van-ouders-met-problemen-een-stem-geven
https://www.onderwijsland.com/7/nieuws/1265/loonsverhoging-van-2-5-procent-voor-basisschoolleraren--maar-acties-nog-niet-voorbij.html?utm_campaign=mail-180607&utm_medium=email&utm_source=mailchimp&utm_content=news-1265
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/11/ingrijpende-koerswijziging-nodig-voor-verdere-versterking-positie-leraar
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/08/het-kind-wordt-stelselmatig-onderschat-a1605873
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Studiereis van de Klepper 

Beste collega’s,

Hierbij wil ik laten weten dat ik per 1 augustus 
niet meer bij de Stichting zal werken, maar 
in dienst zal zijn van Kentalis Nijmegen.

Kentalis ambulante dienstverlening biedt ambulante 
begeleiding aan leerlingen die doof of slechthorend 
zijn en leerlingen die communicatieproblemen 
hebben door een taalontwikkelingstoornis 
(TOS) of autisme met problemen met spraak 
en taal. Daarnaast zorgen zij voor kennis en 
expertiseoverdracht via cursussen vanuit hun 
Educatiecentrum. Ook geïnteresseerden die 
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Het team van de Klepper is van 20 t/m 22 juni op 

studiereis naar Otterlo geweest. We hebben zeer 

productieve en gezellige dagen achter de rug!

AFSCHEID BASISBUREN
Juup Jacobs, juni 2018

buiten het onderwijs werken en niet tot hun 
primaire doelgroep behoren, zoals logopedisten 
of ouders kunnen ook gebruik maken van hun 
scholingsaanbod.
Het Educatiecentrum van Kentalis Ambulante 
Dienstverlening Nijmegen is onderdeel van de 
landelijke Kentalis Academie.
Voor mij een enorme kans om me verder te 
ontwikkelen.
Ik heb met veel plezier drieëndertig jaar gewerkt bij 
BasisBuren en daarvoor bij de gemeente Buren.
Ik wil jullie dan allen ook hartelijk danken voor de 
fijne samenwerking.
Allereerst natuurlijk de collega’s van mijn eigen 
school de Prins Willem Alexander, maar ook die van 
andere scholen die ik heb leren kennen door o.a. 
mijn bovenschoolse activiteiten.
Zo heb ik in de afgelopen jaren voor de Stichting 
sociale vaardigheidstrainingen gegeven en ben ik 
taal-lees coördinator geweest op De Boogerd.
De laatste jaren was ik actief in de werkgroep ‘Oog 
voor talent’. 
Ik vind het dan ook heel fijn om te merken dat 
steeds meer leerkrachten gebruik gaan maken van 
de door deze groep georganiseerde bijeenkomsten.
 Naast de fijne samenwerking met de collega’s wil ik 
ook het bestuursbureau bedanken voor hun brede 
ondersteuning.
Nogmaals, ik heb altijd met veel plezier voor de 
klas gestaan en daarom gaat het afscheid voor mij 
ook met de nodige weemoed gepaard. Maar ik ben 
dankbaar voor al die fijne jaren en voor de schat van 
ervaring die ik hierbij heb opgedaan.
Ik wens jullie allen nog veel werkplezier en alvast 
een heerlijke vakantie.

Juup Jacobs

Tiny scanner
Een app voor de telefoon 
of tablet om makkelijk en 

snel een scan te maken van 
documenten, declaraties, 

facturen etc., om vervolgens 
snel te kunnen versturen via 

mail, app etc.

Google+ 
Basisburen maakt gebruik 
van de Google + omgeving 

‘BasisBuren’. Je kunt als 
early adopter het alvast 

uitproberen en lid worden via 
google+.

Mindmup 
Een app waarbij het mogelijk 
is in de Google omgeving om 

een mindmap te maken.

TIPS ICT:
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Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)

Nieuwe cao doet 
functiemix de das om

Heb jij ook al die mails ontvangen met 
privacyverklaringen, statements en 
reglementen over

de nieuwe Privacy wetgeving? Vanaf 31 mei 2018 is 
namelijk de AVG van kracht geworden.
Waren we dan nog niet zorgvuldig met de privacy 
van de ouders, kinderen en andere
betrokkenen? Een terechte vraag, ik denk dat nog 
wel meevalt. Het is dan ook zoeken naar
de juiste menselijke maat waarmee we de nieuwe 
wetgeving moeten interpreteren en
positioneren binnen BasisBuren. De kern van de 
nieuwe wet is gericht op meer
bewustwording en een omgekeerde bewijslast, we 
zijn namelijk verplicht om aan te kunnen
tonen dat we binnen BasisBuren zorgvuldig omgaan 
met persoonlijk identificeerbare
gegevens. Best een saai onderwerp, waarbij je niet 
direct op je puntje van de stoel gaat
zitten, maar bewustwording is toch echt belangrijk.

Waarom privacy belangrijk is…….

Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging
Apple hield bij hoe lang je er bleef
Samsung hoorde wat je er zei
Google wist al dat je het van plan was

“Privacy niet belangrijk vinden omdat je niets te 
verbergen hebt, is hetzelfde als niet geven
om vrijheid van meningsuiting omdat je niets te 
zeggen hebt.”

Edward Snowden

Zoals een ieder zich zal realiseren neemt de 
toenemende digitalisering van onze
samenleving veel goeds, kansen en uitdagingen met 
zich mee, maar er zijn ook in
toenemende mate risico’s en potentiële 

bedreigingen. De komende maanden zal
BasisBuren stapje voor stapje werken aan 
gewaarborgde gegevensbescherming van
persoonsgegevens van alle betrokkenen van 
BasisBuren. Van een privacyverklaring,
reglement en een toestemmingsformulier voor 
ouders voor het gebruik van beeldmateriaal
tot en met een uitgewerkt informatiebeveiligings- en 
privacy beleid.

Het is een continue proces van verbeteren waar we 
op inzetten, waar we allemaal een
steentje aan bij moeten dragen, oog voor moeten 
hebben en in de dagelijks praktijk toe
moeten passen.

Samen op weg naar een veilige privacy bestendige 
omgeving voor alle betrokkenen in het
belang van de scholen van BasisBuren.

Simon Lise
Functionaris Gegevensbescherming BasisBuren

Bestuurders van de PO-Raad en de vakbonden 
hebben het cao-akkoord voor het primair 
onderwijs ondertekend. Alle medewerkers 

in het primair onderwijs die onder de cao vallen, 
krijgen met dit akkoord per 1 september 2018 
minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5%.
Naast de generieke loonsverhoging krijgen leraren 
per 1 september 2018 een hogere salarisschaal, het 
verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. 
Alle medewerkers die tussen 1 januari 2018 en 
1 september 2018 in dienst waren krijgen in oktober 
een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van 
de aanstelling en de aanstellingsduur). De PO-Raad 
heeft berekend dat leraren er uiteindelijk tussen de 
3,3% en de 11,2% op vooruit gaan. Daarmee wordt 
de salariskloof met het voortgezet onderwijs in ieder 
geval kleiner.
De partijen verwachten dat rond 1 augustus de 
definitieve teksten van de cao beschikbaar zijn.

Mijn naam is Elwin Swinkels. Ik ben 45 jaar en woon 
samen met mijn vrouw en drie kinderen Teun (12), 
Mila (16) en Thijn (18) in Edam. In mijn vrije tijd 
houd ik mij, naast mijn gezinsleven, het liefst bezig 
fietsen en schaatsen en in de tuin werken. 
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest 
op diverse scholen als interim directuer of als 
interim intern begeleider. Ik heb geleerd dat met 
betekenisvol en uitdagend onderwijs kinderen met 
plezier naar school komen en graag willen leren. 
Ik hoop en verwacht dat ik op De Bloesem kan 
bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. 
Natuurlijk in samenwerking met de ouders, het team 
en de andere partijen die bij de school betrokken 
zijn.

Met hartelijke groet,
Elwin Swinkels
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Functiemix afgeschaft
Met de invoering van de nieuwe salarisschalen 
wordt de omstreden functiemix afgeschaft. 
Die mix werd in 2008 ingevoerd om het 
loopbaanperspectief van leraren te verbeteren. 
De afspraak was dat in 2015 48 procent van de 
basisschoolleraren in de hogere functieschaal LB 
zou moeten zitten. De overheid stelde hiervoor 
ook extra geld ter beschikking. Vorig jaar bleek 
echter slechts 26,7 procent van de leraren een 
LB-functie te hebben.CDA- Kamerlid Michel Rog 
is tevreden dat het geld van de overheid voor de 
functiemix alsnog aan leraren wordt toegekend. 
Ook het versoberen van de bovenwettelijke 
regeling, waardoor werkloze leraren een 
minder hoge uitkering krijgen, noemt hij ‘een 
uitstekende ontwikkeling; dat betekent dat er 
meer geld in de portemonnee van leraren komt.’

Hans Verboon
Bronnen: PO-raad; NRC Handelsblad

Even voorstellen: Elwin Swinkels
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Zo aan het einde van het schooljaar is 
het fijn om even terug te kijken. Voor de 
werkgroep OOG voor Talent was het een 

spannend schooljaar. Ons projectplan lag klaar om 
uitgevoerd te worden. Zouden de plannen ook echt 
zo betekenisvol zijn in het echt? Zouden de collega’s 
ons wel weten te vinden? 
Na dit schooljaar kijken we best trots terug op onze 
start. Er waren bijeenkomsten die al best vol zaten 
en bijeenkomsten waar we veel van geleerd hebben.
We zetten een paar van jullie reacties en 
hoogtepunten op een rijtje.

OOG voor Inspiratie
Tijdens OOG voor Inspiratie hebben we gezocht naar 
onderwijsfilms en inspirerende sprekers om iedereen 
te inspireren. Ellen Emonds kwam twee keer bij ons 
langs om te vertellen over de rol van betrokkenheid 
en het procesgericht onderwijs.
We bekeken met elkaar de film van Juf Kiet.
De reacties op deze bijeenkomsten waren: 
Inspirerend!

OOG voor Verbinding
Van en met elkaar leren staat centraal bij OOG voor 
Verbinding in verschillende workshops met elkaar in 
contact komen en good practice met elkaar delen. 
Zo zijn we aan de slag gegaan met de executieve 
functies, motoriek, de Bee Bot, mediërend leren, 
beelddenken, etc. De workshops werden als lekker 
praktisch ervaren en je kunt er direct mee aan de 
slag in de klas!

We (ICT groep) hebben een tijdje geleden 
een wedstrijd uitgeschreven: wie maakt 
het eerste Screencastify filmpje? We 

hebben een winnaar: juf Laura! Laura heeft een bos 
bloemen gekregen, en natuurlijk kreeg de maker 
van het filmpje ook iets! IJsjes voor de hele klas!   

We hebben het schooljaar onder het 
genot van een hapje en een drankje 
gezellig met elkaar afgesloten op de 

laatste bijeenkomst van dit schooljaar: “OOG voor 
gezelligheid”. 

Er hebben goede gesprekken plaatsgevonden om het 
schooljaar te evalueren en af te ronden. Dank voor 
jullie komst!

De werkgroep gaat volgend schooljaar vol 
enthousiasme door om inspirerende activiteiten 
voor jullie te organiseren. Wij hopen op een hoge 
opkomst. 

Alvast voor in jullie agenda:
•  Bijeenkomst 1:  

Dinsdag 2 oktober 16.00 - 17.00 uur
•  Bijeenkomst 2:  

Woensdag 14 november 15.00 - 16.00 uur
•  Bijeenkomst 3:  

Vrijdag 11 januari 15.00 - 16.00 uur
•  Bijeenkomst 4:  

Maandag 4 februari 16.00 - 17.00 uur
•  Bijeenkomst 5:  

Dinsdag 5 maart 16.00 - 17.00 uur
•  Bijeenkomst 6:  

Woensdag 3 april 15.00 - 16.00 uur
•  Bijeenkomst 7:  

Vrijdag 14 juni 15.00 - 16.00 uur 

op de start van OOG voor Talent
OOG voor talent - 
   OOG voor gezelligheid

Terugblik

OOG voor ontspanning en gezondheid
In december tussen alle drukte even ontspannen 
met fotografie of juist actief ontspannen door hard 
te lopen. En in januari met alle goede voornemens 
aan het sporten tijdens de sportbijeenkomsten en de 
BasisBuren Estafette. De organisatie van het sporten 
heeft zowel ons als jullie overweldigd, een goede les! 
Het ontspannen in december was juist wel weer een 
schot in de roos en echt een momentje voor jezelf!

OOG voor iets nieuws!
Zag jij door de bomen het bos nog in de wereld van 
de eindtoets? Tijdens de markt gaven verschillende 
aanbieders een korte presentatie over hun 
eindtoets en konden er ervaringen gedeeld worden 
met collega’s die al op een andere toets waren 
overgestapt.

OOG voor Gezelligheid
De laatste bijeenkomst hadden we het 
bestuurskantoor omgetoverd tot een gezellig 
café, waar we onze successen, hoogte- en 
dieptepunten van dit schooljaar met elkaar deelden 
in een werkvorm aan de hand van vragen. Dit 
leverde verrassende gesprekken op en nieuwe 
ontmoetingen.

We kijken terug op een mooie start en hebben 
alweer een mooi plan klaarliggen voor volgend jaar! 
Kom jij dan ook?!

Verdere toelichting volgt uiteraard. 
Heb je leuke tips of ideeën? Mail ons gerust: oog.voor.talent@basisburen.nl

Prijsuitreiking Screencastify 
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Afgelopen maandag hebben Patricia van den Broek en Ilse van Heuckelum op Obs De Bloesem afscheid 
genomen van de leerlingen en ouders. Beide gaan een nieuwe uitdaging aan, Patricia als directeur op de 
Moespot in Tiel en Ilse als locatieleider op de Hoge Hof in Kapel Avezaath.

Bij het afscheid kregen ze beide een bijzonder cadeau, een appelboom en een perenboom vol handgeschreven 
appels en peren. Als de bomen in bloei staan, denken ze nog eens terug aan Obs De Bloesem. 

Afscheid juf Patricia 
en juf Ilse 

Vakantie
Vanuit het bestuurskantoor wensen we jullie 

allemaal een heel goede vakantie en een 
prachtig nieuw schooljaar toe!
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