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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 36   Datum: 11 juni 2020 

 

Bijlagen 

36-01 Resultaten tevredenheidsonderzoek “nieuwe schooltijden” 

36-02 Jeugdfonds Sport & Cultuur “mag ik weer meedoen” 

 

Beste ouders en verzorgers, 

We zijn weer aan de slag met al onze leerlingen.  

We merken wel aan onze vrienden en 

vriendinnen dat de ‘schoolstructuur’ een beetje 

weg is.  

Nu helpen de nieuwe regels, andere werkwijzen en de aanwezigheid van de schoolfotograaf 

er ook niet aan mee, maar het is momenteel hard werken voor ons allemaal. 

Er zijn tientallen vragen en opmerkingen van medewerkers, ouders en leerlingen, die we 

allemaal netjes en naar eer en geweten proberen te beantwoorden. Maar helaas weten we 

nog niet alles. 

We zijn veel afhankelijk van wat het RIVM vindt en dan weer afhankelijk van wat de overheid 

daarvan vindt en dat weer afhankelijk van wat de PO-Raad daarover adviseert en dan weer 

afhankelijk van wat ons bestuur graag 

gerealiseerd wil zien op haar scholen en dan 

moeten we zelf nog bekijken wat onze 

mogelijkheden zijn in onze eigen situatie binnen 

die veelheid aan richtlijnen, voorschriften en 

regels. 

Gelukkig krijgen we ook heel veel begrip en complimenten van ouders.  

We denken dat we het acceptabel regelen.  
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Nogmaals …………. we doen ontzettend ons best en handelen naar eer en geweten. 

Ondanks dat willen we toch vooruit kijken naar volgend schooljaar.  

Het team heeft het aangedurfd om uit de werkdruk 

verlagende middelen van de overheid aanstaand 

schooljaar te kiezen voor een 19e  groep, waardoor 

ergens binnen de school groepen kleiner in 

leerlingenaantal kunnen worden. We hebben die 

mogelijkheden gevonden voor de groepen 3, 4 en 5.  

Gevolg is wel dat iedereen weer de eigen gymlessen 

moet gaan geven. Voor de collega’s die niet beschikken over de bevoegdheid voor gymles, 

trekken we een sportcoach aan, zodat de kwaliteit van de gymlessen optimaal blijft.  

Door de keuze voor een 19e groep, hebben we volgend jaar weer vijf groepen 1-2, drie kleine 

groepen 3, twee groepen 4, één groep 4/5 combinatie, twee groepen 5, twee groepen 6, 

twee groepen 7 en twee groepen 8. 

U ziet een prachtige opbouw.  

We hebben de laatste jaren gezien dat we 

opnieuw een beetje aan het groeien zijn vanaf 

de jongste leerlingen. Daarom hadden we in de 

groepen 1 t/m 4 de laatste jaren redelijk grote 

groepen. Het is nu niet meer mogelijk om de 

aantallen in enkele jaargroepen te verdelen over twee groepen. Die zouden dan ruim boven 

de dertig leerlingen uitkomen en dat is niet echt wenselijk. Dus de aantallen in de groepen 

zijn de reden dat we weer een gecombineerde groep maken, maar nu iets hoger dan in het 

verleden, nu in 4/5. Hierdoor moeten we de 2/3 combinatiegroep, die wij zelf geweldig 

vonden voor leerlingen die moeite hadden met de overgang van 2 naar 3, helaas ‘loslaten’.  

De intern begeleiders zijn momenteel met de 

groepsleerkrachten aan het overleggen over hoe 

de leerlingen het best verdeeld kunnen worden 

over de beschikbare groepen en welke groepen er 

het best bij de ene of bij de andere 

groepsleerkracht past.  
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We weten al wel dat er weer sommige groepsleerkrachten veranderen van groep, waardoor 

zij weer een nieuwe uitdaging aangaan, wat weer heel goed is voor het onderlinge begrip 

binnen de school. 

Wie in welke groep zit en bij welke leerkracht, hoop ik u over twee weken te kunnen 

melden. Inmiddels kunnen de leerkrachten in gesprek met de ouders die een uitzonderlijke 

plaatsing (in een groep) krijgen.  

Zo moet er in deze periode gesproken worden over versnellers, doublures, 

combinatiegroepen, leerlingen met een 

arrangement van het samenwerkingsverband en 

leerlingen die een overstap maken naar een andere 

school, of een ander vorm van onderwijs.  

Veel van die gesprekken moeten helaas digitaal, 

tenzij u samen anders overeen komt en dan pas ruim 

na schooltijd, omdat ouders alleen bij uitzondering in de school worden toegelaten i.v.m. 

corona. Ik wens u daarbij veel succes en hoop dat iedereen begrip op kan brengen voor de 

wensen van de ander. 

Op dinsdag 7 juli staat de ‘doorschuifmiddag’ gepland. 

Die gaat in principe (nu nog) door, tenzij tegen die tijd 

weer andere richtlijnen gelden. Ook dat zal voor nieuwe 

leerlingen (zij-instromers en/of nieuwe kleuters) goed 

georganiseerd moeten worden, zodat alles weer 

optimaal veilig blijft. 

Ik heb toestemming van de familie van Aggie Hoogesteger om te 

vermelden dat Aggie niet meer in het ziekenhuis ligt en zelfs al 

uit het revalidatiecentrum is ontslagen. Ja, inderdaad ze 

revalideert al weer een week thuis in haar eigen omgeving. Ze is 

natuurlijk nog steeds heel hard aan het werk aan haar herstel en 

ik heb haar toevallig al heel even aan de telefoon kunnen 

spreken.  

Het doet mij goed te kunnen melden dat ik het vermoeden heb dat het goed gaat met Aggie 

en dat zij met sprongen vooruit gaat. 
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Nu we weer met alle leerlingen naar school mogen, is het natuurlijk weer veel drukker voor 

de school, ondanks de instroom van de 

verschillende groepen op verschillende 

tijden. 

Helaas zien we dat nog veel leerlingen met 

auto’s gebracht worden, die nu weliswaar 

niet meer voor de deur stoppen (waar nog 

steeds een stopverbod geldt), maar nu 

parkeren op het parkeerterrein van het nieuwe paramedische centrum, aan de andere kant 

van de straat tegenover de school. 

Het PMC heeft haar deuren geopend en de praktijk wordt steeds drukker, waardoor steeds 

meer patiënten de praktijk gaan bezoeken.  

Ik heb u er al eens vaker op geattendeerd dat dat 

parkeerterrein nu eigendom is van het PMC en dat zij 

daar geen geparkeerde auto’s kunnen hebben van 

ouders van de school, ook al is dat maar twee keer een 

half uur per dag. 

In het PMC komen dagelijks vele tientallen patiënten, 

uiteraard meest ‘slecht ter been’, dus met auto’s, die die beschikbare parkeerplaatsen heel 

hard nodig hebben. 

Op verzoek van zowel de school als de directie van het PMC worden er geen slagbomen 

geplaatst, maar wordt er een beroep gedaan op het sociale ‘hart’ en het begrip van onze 

ouders om daar GEEN AUTO’S te plaatsen, waardoor we mensen met een beperking 

hinderen om naar hun therapie te gaan. 

Wij hopen beiden op uw medewerking en begrip.  

Zet uw auto in de straten rondom de school vóór de borden 

‘stopverbod’, of in de parkeervakken op de parkeerplaatsen (tijdelijk 

…….) naast, achter de flats tegenover de school. Dat laatste is formeel 

ook niet toegestaan, maar wordt bij bescheiden gebruik soms kort 

gedoogd. Maar nog liever, maak gebruik van de ‘kiss & ride strook’ 

aan de andere kant van de school (Heusdenhoutsestraat). 

Maar het allerliefst ………… kom te voet of met de fiets als je binnen 

1500 meter van de school woont. Gezond en nog gezelliger  ook.  
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Ik wens u weer een heel fijne week en hoop dat iedereen gezond blijft, zodat we verder 

kunnen met ons werk op de wijze die nu werd ingezet. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust, 

Kees van Sprundel, directeur 

 

NIEUWS VAN DE MR 

Beste ouders/verzorgers, 

U heeft nog iets te goed van ons als MR! Net voor het uitbreken van de coronacrisis en het 

sluiten van de scholen hebben velen van u het tevredenheidsonderzoek ingevuld. Dank 

daarvoor!  Want doordat meer dan 150 ouders de moeite hebben genomen om de 

vragenlijst in te vullen en opmerkingen achter te laten, hebben we een goed beeld van uw 

tevredenheid m.b.t. de nieuwe schooltijden op Weilust. 

Nu de leerlingen weer hele dagen naar school gaan, leek het ons hoog tijd worden om de 

resultaten met u te delen. Over het algemeen bent u tevreden over de huidige schooltijden 

en de totale lengte van de middagpauze. Daarnaast geeft bijna 80% aan geen nadelen te 

ervaren van de nieuwe schooltijden. Al met al best een positieve uitkomst. 

Uiteraard kwamen er ook aandachtspunten naar voren zoals de (korte) tijd die leerlingen 

hebben om te eten en drukte in lokalen bij slecht weer. We zullen deze, en andere, zaken 

onder de aandacht brengen bij de directeur en waar mogelijk kijken naar passende 

oplossingen. 

Voor het volledige verslag verwijs ik u graag naar het PDF dat als bijlage bij deze 

Weilustwekker zit. Daarin vindt u alle informatie overzichtelijk samengevat. 

Met vriendelijke groet, 

Patrick van den Berg, 

Voorzitter MR - KBS Weilust 

 
 
 
 
 
 
 


