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 Windvlaag 
Juni 2022 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Vandaag begint de meteorologische zomer. Laten we hopen dat we dat gaan merken aan het weer 
met weer een lang weekend voor de boeg. 
De kinderen zijn volgende week dinsdag en woensdag ook vrij. Dit zijn de studiedagen die eerst in 
september en daarna in februari waren gepland, maar niet door konden gaan. 
Nu gaan we als team dan eindelijk starten met de Kanjertraining. Bij Kanjertraining gaat het om het  
bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust 
in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. We kijken ernaar uit om 
hiermee aan de slag te gaan. 
Volgende week gaan we starten in de groepen 3 tot en met 7 met de Citotoetsen. We volgen 
daarmee de ontwikkeling van de kinderen en van ons onderwijs. Dit is een proces dat altijd doorgaat. 
Op 1 juli krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. 
Voor nu wens ik u allemaal een fijn pinksterweekend. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in juni zijn: 
 
4 juni     Rianne Baartse  13 juni     Sanne van Steenbergen  
4 juni     Christiaan Janse  18 juni     Justin van den Berg 
5 juni     Tygo Dijkstra   28 juni      Ferran Bokhorst 
8 juni     Heran Berhane  28 juni      Eduard de Sousa Roubaud 
8 juni     Tygo Wijnand   20 juni      Marilou Hofman  
11 juni   Linne Klappe   23 juni      Pelan Hussein  
11 juni   Erik Recan  
 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
 
Welkom op Windkracht 10 
In juni worden Justin van den Berg, Ferran Bokhorst en Eduard de Sousa Roubaud vier jaar. Zij komen 
deze maand nog even wennen en starten na de zomervakantie echt in groep 1. Veel plezier op 
Windkracht 10! 
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Agenda juni/juli 2022 
6 juni Tweede Pinksterdag: alle kinderen zijn vrij 
6 juni   Juf Monique van Uden is jarig. Van harte gefeliciteerd! 
7 juni Studiedag voor het team: alle kinderen zijn vrij 
8 juni  Studiedag voor het team: alle kinderen zijn vrij 
9 juni De groepen 1/2 en 3 gaan op schoolreis 
14 juni t/m 17 juni  avondvierdaagse 
22 juni  t/m 24 juni  kamp voor de groepen 6 en 7/8 
30 juni MR-vergadering samen met de Kinderraad 
1 juli  Klassenshow van groep 6 
1 juli  Portfolio gaat mee 
7 juli Schoolreis groepen 4 en 5 
 
Van de MR 
Als voorzitter van onze medezeggenschapsraad (mr) neem ik deze keer de spreekwoordelijke pen ter 
hand. Ik had er geen voorstelling van kunnen maken hoe turbulent ik mijn 1e termijn heb mogen 
ervaren. Inmiddels vergaderen we weer op school en de gebruikelijke vergaderagenda is terug. Toch 
is het zeker niet als voorheen, met belangrijke keuzes op gebied van bijvoorbeeld herstel en 
ontwikkeling uit npo-middelen. Ook het lerarentekort maakt dat een kloppende financiële begroting 
lastig is om te zetten naar het daadwerkelijke team van leerkrachten. Van dichtbij bekeken bestaat 
het organiseren van goed onderwijs uit vele belangrijke keuzes en uitdagingen. Voortdurend het 
gesprek voeren met het  bevoegd gezag is essentieel voor goed overwogen besluitvorming. Voor mij 
een reden om ook in het nieuwe schooljaar een 2e termijn als mr ouderlid van harte te willen 
invullen. 
Een terugkerend onderwerp is de begroting en de verwante formatie. Afgelopen vergadering zijn de 
formatiemogelijkheden besproken. Het werken met tijdelijk kleinere groepen door toepassing van 
extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bleek dit jaar wederom mogelijk. Een 
effectieve en riante manier dat aansluit bij de actuele behoeften van onze school. 
De ouderbijdrage is dit schooljaar prominent aan de orde geweest. De wet stelt sinds augustus 2021 
de bijdrage expliciet vrijwillig. De nieuwe wetgeving stelt geen financiële compensatie en dwingt ons 
tot een keuze. Het plezier van de schoolreisjes en extra’s was niet ter discussie, nu wel.  De rekening 
zal betaald moeten worden. Niet iedereen voelt zich geroepen deze bijdrage te voldoen. De directie 
en ouderraad wordt daarmee in een lastige positie gebracht. Begin volgend schooljaar wordt 
geëvalueerd binnen de mr. 
Naast lastige zaken zijn er ook vele leuke agendapunten. Eén daarvan is de jaarlijkse vergadering met 
de kinderraad. De laatste mr-vergadering van het jaar biedt ruimte voor het contact met de 
kinderraad. Een spannende gebeurtenis voor de kinderen en mr-leden. Met de kinderen praten om 
zo te leren van elkaars rol, standpunten en de besluitvormingsprocessen. Ik kijk daar altijd naar uit. 
Met vriendelijke groet, 
Rien Hofman. 
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Eindtoets 
De kinderen van groep 8 hebben vorige week de uitslag van hun eindtoets meegekregen. We hebben 
dit jaar niet de Centrale Eindtoets van Cito gedaan, maar de AMN-eindtoets. Voordelen zijn dat de 
toets digitaal wordt afgenomen, dat er een terugbladerfunctie is en dat het niveau van de vragen 
tijdens het maken wordt aangepast. De adviezen die uit deze toets kwamen, zaten op hetzelfde 
niveau als de adviezen die door school zijn gegeven. Voor ons is dat een bevestiging dat we de 
kinderen goed kennen en een passend advies hebben gegeven voor het voortgezet onderwijs. En dat 
de kinderen goed hun best hebben gedaan op de toets! 
De toets is voor ons ook belangrijk om te zien hoe we scoren in vergelijking met andere 
(vergelijkbare) scholen. We scoren daarmee onder het gemiddelde van wat er van ons verwacht 
wordt. We analyseren nu goed waar we moeten en kunnen verbeteren en zullen daar volgend 
schooljaar mee aan de slag gaan.  
 
Activiteiten voor kinderen 

 
 


