
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2019-2020 

4 oktober 2019 

Inleiding 

Deze week hebben we feestelijk de Kinderboekenweek geopend. Met een quiz voor het het hele 

gezin op het schoolplein. Daarna was er in de hal een toneelstuk  over de boekenbus. Dit alles omdat 

lezen erg belangrijk is. Waarom is het belangrijk om kinderen aan te moedigen om te lezen? Het 

maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Lezen is noodzakelijk voor 

leren, zeker het leren op school. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan 

kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen 

om met het beter inleven en om meer begrip te hebben voor anderen. Vooral veel lezen dus! 

  

 

Vervanging  

In de afgelopen weken hebben we als Kompas al behoorlijk wat zieke collega’s gehad. Gelukkig 

hebben we het tot nu toe kunnen opvangen en zijn alle lessen gewoon doorgegaan. Het zoeken naar 

vervanging is iets wat zeer moeizaam verloopt, door o.a. het lerarentekort.  

Ik hoop dat het niet nodig is, maar we zullen misschien wel gedwongen worden om groepen te 

verdelen of aan ouders moeten vragen om de kinderen thuis te houden. In de grote steden is dat al 

veelvuldig het geval, maar zelfs in Leusden is dat op meerdere scholen al voorgevallen.   



Dag van de leraar 

Morgen, 5 oktober,  is de dag van de leraar.  

De dag dat dit mooie beroep extra aandacht mag krijgen.  

Als er nu in Nederland wordt gesproken over leraren, dan gaat het 

vooral over het lerarentekort. Natuurlijk is dat een belangrijk 

onderwerp, maar laten we vooral niet vergeten wat een geweldige 

positieve invloed leerkrachten hebben op de groei en ontwikkeling van 

kinderen. Leraren maken het verschil! 

Vanuit de stichting hebben alle collega’s een mooie grote Voilaparaplu 

gekregen.  Vandaag is die al intensief gebruikt met de met de 

bibliotheekexcursie van de bovenbouw!  

 

Extra uur bovenbouw 
In de afgelopen week zijn er verschillende gesprekken geweest over het extra uur dat groep 6 extra 
heeft  t.o.v. vorig jaar. Hier is in het voortraject en de communicatie niet voldoende rekening mee 
gehouden. De groepen 7 & 8 moeten als gevolg van de overgang naar het continurooster meer uren 
maken om over 8 jaar voldoende lessen gehad te hebben. Dat betekende de afgelopen jaren al dat 
de groepen op dinsdag een extra uur hadden, waardoor die dag tot 15.00 uur duurde. 
Doordat dit jaar in de middagen de groepen 6/7/8 gemengd bij elkaar zitten is er door de school voor 
gekozen om die 3 groepen dezelfde lestijden te geven. In de ouderavond in juni van dit jaar zijn een 
aantal redenen genoemd waarom we deze keuze gemaakt hebben.  We zien de mooie kans van 
kansrijke combi’s, zoals we die ook in de groepen 1 t/m 5 vormgeven. Daarnaast hebben we te 
maken met teruglopende formatie. Op deze wijze kunnen we ‘s ochtends de hoofdvakken allemaal 
gelijktijdig aanbieden. Zo kunnen we nog beter kinderen op hun eigen niveau (dat is soms in een 
andere groep) lessen laten volgen op de hoofdvakken Rekenen, Taal, Spelling en Lezen. Het 
middagprogramma van de bovenbouw is gevuld met vakken die goed groepsdoorbroken gegeven 
kunnen worden. Dat zijn o.a.: Blink, de creavakken en gym. We kiezen er bewust voor om deze 3 
groepen deze lessen gemengd te laten volgen, omdat we de combigroepen één geheel willen laten 
zijn. Mochten er alsnog vragen of onduidelijkheden zijn, kom dat gerust langs voor verdere 
verduidelijking. 

klaarovers gezocht 

Ik kreeg van een ouder de vraag of we een oproep zouden kunnen 

uitzetten voor het organiseren van ‘klaarovers’ voor met name het 

kruispunt bij de Hamershof. ‘Klaarovers’ waren er eerder al op de 

burgemeester Van de Postlaan, maar die zijn zo’n 5 jaar geleden 

gestopt door een gebrek aan voldoende vrijwilligers. Indien u 

interesse heeft of hierover zou mee willen praten, stuur dan even 

een mail naar info@kompasleusden.nl of kom even langs bij mij. 

 

MR  - schoolgids 

In de afgelopen weken zijn er enkele vragen geweest over wie de MR vertegenwoordigers zijn van 

ouders. Op het prikbord bij de ingang van de school staat ook een prikbord blad van de MR.  Op dit 

blad staat informatie over de personen en de vergaderdata.  

Meer info over de school en de verschillende commissie is terug te lezen in de schoolgids.  

  

mailto:info@kompasleusden.nl
http://www.kompasleusden.nl/wp-content/uploads/2019/10/HetKompas_Schoolgids_2019-2020.pdf


Vacature Het Kompas 

Binnenkort zullen we een vacature gaan uitzetten voor een leerkracht in de bovenbouw voor 2 ½ dag 

vanaf 1 januari.   Ik heb met juf Tineke eind vorig schooljaar  afgesproken dat zij haar baan als invaller 

in de invallerspool tijdelijk zou stopzetten en ons in de bovenbouw zou komen helpen.  

Zij staat nu 3 ochtenden voor groep 8 en 2 middag voor de combinatiegroep 6/7/8B.  Daarbij is er 

afgesproken dat we in september zouden kijken of we alsnog een vacature zouden uitzetten per 1 

januari 2020. Er is nu besloten om de vacature uit te gaan zetten. Met juf Tineke is er al wel 

besproken dat zij zolang als er geen goede collega is, dat ze dan gewoon door blijft gaan met haar 

taken. Als de vacature er is, zou u die dan in uw netwerk willen delen. 

Studiereis Canada ‘Deep learning’ 

Vanuit het bestuur wordt er een studiereis georganiseerd naar Canada. Tien mensen van Voila gaan 

met een flink aantal andere mensen uit verschillende onderwijsinstellingen een week kijken en 

ervaringen opdoen.  Vanuit Het Kompas gaan juf Mieke en juf Liselotte van 15 t/m 23 november daar 

naar toe. Een mooie kans voor 2 collega’s die met deze inzichten op Het Kompas het verschil willen 

gaan maken. Zij zullen na de reis dit uitgebreid gaan terugkoppelen aan de teamleden. 

De komende weken zullen we de vervanging rond gaan maken, zodat we op school gewoon door 

kunnen draaien.  

luchtkussen 

De afgelopen jaren zijn wij in het bezit geweest van een aanhanger met springkasteel. Deze wordt 

ook regelmatig gebruikt in en om de gemeente Leusden. De verhuuropbrengsten zijn dan voor de 

school. Destijds is de aanschaf mogelijk gemaakt doordat diverse bedrijven een reclametekst/ logo 

op de aanhanger hebben geplaatst. De periode van 5 jaar is nu echter ruim verstreken en u begrijpt 

het al, we zoeken opnieuw naar adverteerders die de aanschaf van deze nieuwe aanhanger met het 

nieuwe springkasteel door middel van reclametekst willen ondersteunen.  Alle deelnemende 

bedrijven krijgen de gelegenheid om twee keer per jaar geheel gratis gebruik te maken van de 

aanhangwagen en het springkasteel. 

Mocht u met uw bedrijf of een bedrijf kennen, dat daar een rol in zou willen spelen, dan kunt u 

contact opnemen met mevrouw Karina de Groot van PMS  (06-2519 0034).\ 

Privacyvoorkeuren ivm AVG 

Op Het Kompas laten wij u met beeldmateriaal zien waar we 

mee bezig zijn. We verwachten dat alle ouders hun 

voorkeuren kenbaar maken. 

#U kunt de privacy voorkeuren makkelijk regelen via Parro: 

#Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’, helemaal rechts 

onderaan. 

#Tik op Profiel en scroll naar beneden naar het kopje ‘Mijn 

kinderen’. 

#Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes 

achter het kind. 

Nadat u de juiste voorkeuren heeft geselecteerd, tikt u op opslaan  of bewaar. 

  



Afas Swim Experience 

Dit schooljaar gaan alle groepen 4/5-8 van heel Leusden  (1311 

kinderen) op donderdag vier keer zwemmeni de Octopus. 

Super dat dit weer gratis aangeboden wordt!  

Met dank aan het zwembad en alle sponsoren. Het Kompas 

gaat met de groepen 4/5  en 6/78A & 6/7/8B daaraan 

deelnemen. 

Groep 4/5 is op 17 oktober de eerste groep. Meer nieuws volgt 

via de groepsleerkrachten. 

 

 
 
 

Agenda 
4 oktober nieuwsbrief 4 
5 oktober dag van de leraar + klusochtend 
16 oktober snuffeldag groep 8 + meester Gerard Voskuilen jarig 
18 oktober nieuwsbrief 5 
21-25 oktober herfstvakantie 
31 oktober studiedag groep 1-6 hele dag geen les, groep 7& 8 alleen ‘s middags geen les 
1 november nieuwsbrief 6 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 


