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Maandinfo 
mei 2020 
 
 
Agenda maand mei/juni 2020 
  

27 april t/m 5 mei meivakantie  Alle leerlingen vrij 

Woensdag 6 t/m vrijdag 8 mei onderwijs op afstand  In alle groepen 
Maandag 11 mei opening school volgens planning Alle groepen 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei Hemelvaart en extra vrije 
dag 

Alle groepen vrij 

Maandag 1 t/m vrijdag 5 juni Pinkstervakantie Alle groepen vrij 
15 t/m 30 juni mogelijk afname Cito E-toetsen In alle groepen 

Vrijdag 19 juni vrije dag Groepen 1 t/m 4 
Maandag 22 juni MR-vergadering MR-leden 

 

De maandinfo 
Deze maandinfo bevat informatie over de volgende zaken:  

▪ Van update naar maandinfo 
▪ Rooster vanaf 11 mei 
▪ Even voorstellen 
▪ Informatie vanuit onze MR 
▪ Online meedenken – doet u mee? 
▪ Chromebooks voor alle leerlingen 
▪ Even bijpraten – juf Agnes 
▪ Bee-Bot in de kleuterklas – juf Esther 
▪ Stand van zaken tips en tops 
▪ Bereikbaarheid in deze bijzondere tijd 

 

Van update naar maandinfo 
De afgelopen periode heeft u vanuit onze school met regelmaat een update ontvangen, die 
allereerst steeds informatie bevatte over de stand van zaken rondom ons onderwijs op afstand 
i.v.m. de schoolsluiting door de coronacrisis. Daarnaast hebben we u in deze updates ook over 
andere onderwerpen geïnformeerd.  
Gelukkig kunnen we op 11 mei weer fysiek onze schooldeuren openen. Dat betekent dat we 
vanaf dit moment ook weer zullen overstappen op het verstrekken van informatie via onze 
vertrouwde maandinfo.  
 
Rooster vanaf 11 mei 
Na de brief die u van onze algemeen directeur Marla van Berge Henegouwen heeft ontvangen 
over de schoolopening op 11 mei, heeft u uitgekeken naar het rooster voor de Driehuisschool. 
Inmiddels heeft u dit in een apart bericht van ons ontvangen. Voor de volledigheid voegen we 
dit rooster op deze plek ook nog even toe.  
Bij het maken van de planning hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met lesdagen 
voor broertjes en zusjes in verschillende leerjaren. Dat bleek nog een hele puzzel te zijn en is – 
ondanks alle inspanningen – ook niet overal helemaal gelukt. Het rooster wat er nu ligt is het 
meest haalbare en het resultaat van zorgvuldig overdenken van een aantal van onze 
teamleden.  
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Naar aanleiding van de verzending van het rooster zijn er via de mail een aantal 
vragen/opmerkingen binnengekomen. Antoinette heeft de betreffende ouders (van reacties t/m 
maandagmiddag 4 mei) inmiddels allemaal telefonisch gesproken om antwoord op de vragen te 
geven.  
 
Even voorstellen 
Via Social Schools heeft u een bericht ontvangen over meester Frank. U heeft daarin kunnen 
lezen dat meester Frank wegens burn-out klachten zijn werk op de Driehuisschool de komende 
periode niet kan oppakken. In dezelfde brief hebben we u geïnformeerd over de vervanging van 
meester Frank. Juf Marieke Neijenhuis zal het team van de Driehuisschool voorlopig komen 
versterken. Hieronder stelt zij zichzelf even voor.  
 

Beste leerlingen van groep 7-8,  
 
Mijn naam is Marieke Neijenhuis, ik ben 60 jaar en al heel lang juf.  
Ik woon met mijn man in Dronten. Samen hebben wij 3 kinderen, een 
dochter en twee zonen. Onze dochter heeft 2 stoere jongens, dus ik 
ben ook oma (wat ik erg leuk vind). Inmiddels heb ik al op veel 
scholen gewerkt en ik vind het leuk om nu op jullie school te gaan 
werken. Na de meivakantie ga ik op de Driehuisschool werken in 
groep 7-8. Daar kan ik me op verheugen. In deze  bijzondere tijd, 
waarin we sommige dingen anders doen dan we gewend zijn, maar 
ook omdat het voor een aantal kinderen de laatste periode op de 
basisschool is. Ik vind het belangrijk dat jullie met een fijn, goed 
gevoel terugkijken op deze tijd van de basisschool.  
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Wanneer we elkaar zien of spreken mogen jullie mij van alles vragen. 
Ik hoop jullie na de vakantie te zien en heb er zin om met jullie samen te gaan werken. 
  
Groetjes, juf Marieke 

 
Informatie vanuit onze MR 
Met ingang van de verschijning van deze maandinfo, zal onze MR met regelmaat een stukje in 
deze nieuwsbrief schrijven. De MR en de school samen vinden het belangrijk om u als 
ouders/verzorgers zorgvuldig van informatie te voorzien.  
 
De rol van de MR: 
De directeur en het bestuur van de school moeten de MR bij belangrijke onderwerpen om 
advies en/of instemming vragen. Dit staat in de wet op medezeggenschap (WMS) beschreven. 
In geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en 
de directie het met elkaar eens moeten zijn. De MR mag ook gebruik maken van initiatiefrecht 
door onderwerpen aan te dragen en bespreekbaar te maken.  
 
Naast de formele bevoegdheden van de MR is de MR ook een klankbord voor de directie en 
een kanaal voor ouders/verzorgers met vragen en opmerkingen.  
 
Binnen de MR zijn wij, Yourick Fokker en Marieke Koster, afgevaardigden van de 
ouders/verzorgers. Wij vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers van Sterrenschool Driehuis. 
Voor sommige ouders/verzorgers zijn wij geen bekenden, daarom stellen wij ons graag aan 
jullie voor.  
 

Yourick Fokker 
 
Vader van Zoë, Lucas, Tobias en Juli Ann 
Graag help ik actief mee bij MR-vraagstukken van de school. We zijn in 
Mijdrecht de oudste school en bestaan dit jaar 150 jaar.  
Juist nu is een kleine school van extra toegevoegde waarde, waardoor we 
iedereen voldoende tijd en ruimte kunnen geven. 
Ik vind het leuk als er extra tijd en ondersteuning mogelijk is voor bijles, 
opvang, talentontwikkeling (muziek & sport), etc. Op naar de volgende 150 
jaar! 
 
Marieke Koster 
 
Moeder van Robin Korver (groep 6) 
 
Omdat ik graag iets wil terugdoen voor de goede zorg die de school biedt 
aan Robin, heb ik mij verkiesbaar gesteld voor een rol in de MR om zo actief 
mee te denken over de ontwikkelingen die op school spelen. In mijn dagelijks 
leven werk ik als Coördinator Finance bij het Johannes Hospitium in Wilnis 
en verzorg ik, als zelfstandige, de administratie en boekhouding van 
verschillende ondernemers.  

 
Naast onze ouders, Yourick en Marieke, bestaat de MR uit onze leerkrachten Margriet van 
Scheppingen en Agnes van der Geest. Zij vertegenwoordigen het team in de MR. De directeur 
is tijdens de vergaderingen deels aanwezig. 
 
De belangrijkste gespreksonderwerpen van dit moment binnen onze MR: 

● Samenwerking Sint Jozefschool 
Op 8 juli 2019 bent u door ons bestuur geïnformeerd over een op handen zijnde 
administratieve fusie met de Sint Jozefschool in Vinkeveen. Dit proces heeft vertraging 
opgelopen vanwege de directiewisseling op beide scholen. Momenteel zijn de 
gesprekken daarover weer opgepakt. Onze volledige MR is, als afgevaardigde van alle 

mailto:directie@driehuisschool.nl
http://www.driehuisschool.nl/


Bozenhoven 156 I 3641 AJ  Mijdrecht I 0297-255436 I directie@driehuisschool.nl  I  www.driehuisschool.nl 
 

ouders/verzorgers en van het team, actief betrokken in de voorbereidingsgroep. Zodra 
er meer informatie is, stellen wij u uiteraard op de hoogte.  

● Zoektocht nieuwe locatie-directeur 
Wij zijn betrokken bij de zoektocht naar onze nieuwe locatie-directeur, die met ingang 
van het nieuwe schooljaar onze interim-directeur, Antoinette van Zuijlen, zal opvolgen. 
Ook over dit proces zullen we u blijven informeren. 

 
Online meedenken – doet u mee?  
Op Sterrenschool Driehuis zoeken we steeds naar manieren om ouders/verzorgers te betrekken 
bij de zaken die ons bezighouden. Al een tijdje kan dat vanwege de coronacrisis helaas niet 
fysiek. Hoe dan wel in deze bijzondere tijd? Samen met de MR zijn we op zoek gegaan naar 
een alternatief en dat hebben we gevonden.  
Wij zouden het fijn vinden om tijdens een online bijeenkomst, met u van gedachten te wisselen 
over diverse onderwerpen en ‘beelden bij u op te halen’. We zullen dit soort bijeenkomsten eens 
per twee maanden gaan organiseren. Zodra het weer kan, natuurlijk weer gewoon fysiek op 
school. Dit met de bedoeling om de bijeenkomsten ook volgend schooljaar door te zetten. We 
vinden het belangrijk om steeds uw input op te halen rondom onderwerpen waar de school mee 
bezig is.  
De eerste online bijeenkomsten zullen georganiseerd worden op maandag 18 mei en op 
donderdag 28 mei om 9.30 uur ’s ochtends. Bij voldoende belangstelling zullen we nog één 
of meerdere extra bijeenkomsten organiseren. Om recht te doen aan de bijdrage van iedereen, 
kunnen per online bijeenkomst kunnen zo’n 10 ouders/verzorgers tegelijkertijd aanhaken. 
Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens de eerste online bijeenkomsten zijn we 
benieuwd naar uw beeld over de volgende zaken:  

▪ De inrichting van de nieuwe website voor de school 

▪ Het inzetten van Chromebooks binnen ons onderwijs 

Vindt u het leuk om mee te denken en mee te praten? Meldt u zich dan uiterlijk 14 mei aan via 
directie@driehuisschool.nl . Graag met vermelding van het e-mailadres waarop u wilt meedoen 
aan de online ontmoeting. Geeft u ook een voorkeur aan voor de maandag of de donderdag? 
Antoinette laat u na 14 mei weten bij welke groep/op welke dag u bent ingedeeld. Wij kijken uit 
naar onze ontmoeting en hopen dat er veel aanmeldingen zullen komen. Een verslagje van de 
online ouderbijeenkomst(en) zal overigens in de daaropvolgende maandinfo worden 
opgenomen.  
 
Chromebooks voor alle leerlingen 
Iedere lastige situatie/periode heeft ook positieve kanten. Voor onze school hebben wij – 
dankzij de corona crisis – versneld voor alle leerlingen een Chromebook aan mogen schaffen. 
Hierdoor heeft ons ‘onderwijs op afstand’ beter plaats kunnen vinden. Tegelijkertijd zorgt het feit 
dat ieder kind nu een eigen Chromebook heeft op school, ook voor extra mogelijkheden binnen 
ons onderwijsaanbod. Als team zijn we dit volop aan het onderzoeken, maar in onze online 
ontmoeting horen we van u ook graag hoe u hier tegenaan kijkt.  

 
Wat is het ophalen van de 
Chromebooks in deze bijzondere tijd 
overigens goed verlopen. Onze dank 
voor uw hele fijne medewerking 
daarin! 
 
 
 
 
 

NOTABENE: 
Op 11 en 12 mei verwachten we dat alle leerlingen hun Chromebook met oplader weer mee 
naar school nemen. Op die manier kunnen we de Chromebooks effectief in gaan zetten. Wilt u 
ervoor zorgen dat de Chromebooks opgeladen zijn?  
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Zoals beloofd hoort u nog van ons op welke manier we na deze tijd met het mee naar huis 
nemen van de Chromebooks omgaan. Wij zijn ook nog aan het onderzoeken of we mogelijk nog 
een tijdje aanvullend ‘onderwijs op afstand’ blijven verzorgen. Vanzelfsprekend zullen we de 
uitkomst hiervan met u delen.  
 
Even bijpraten – juf Agnes 
Na een tijdje even geen berichten van mijn  kant, wil ik u graag  bijpraten over hoe het met mij 
gaat.  
 

‘Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.’ 
Deze spreuk vind ik treffend voor mijn situatie en wil ik graag 
met u delen. Om in dezelfde beeldspraak te blijven is voor mij 
persoonlijk, in de loop van de tijd, ongemerkt, het water 
behoorlijk ‘troebel’ geworden. Er was geen goede balans 
meer en ik kon onvoldoende aan mijn eigen verwachtingen 
voldoen. Toen kwam er een moment dat ineens het water 
over de schoenen liep. Dan moet er snel iets gebeuren!  
Het is heel fijn dat ik op dat moment meteen de gelegenheid 
heb gekregen om uit die situatie te kunnen stappen. Ik kreeg 
de mogelijkheid om op een andere school, in een andere 
omgeving, nieuwe energie, kennis en inspiratie op te doen. Ik 
ben blij met de ruimte en rust die ik heb gekregen om te 

werken aan mijn ontwikkeling en om dit in mijn eigen tempo te kunnen doen. 
Door het Coronavirus is de samenleving en het onderwijs voor ons allemaal ingrijpend 
veranderd. Net als de kinderen, ben ik thuis mijn kennis aan het vergroten. Tegelijkertijd blijf ik 
betrokken bij de Driehuisschool en neem ik deel aan studiemomenten en activiteiten. Net als u, 
kijk ik ernaar uit dat de scholen weer open gaan, om weer praktisch aan de slag te kunnen 
gaan.  
‘Het water wordt steeds meer helder…’ Agnes. 
 
 
Bee-Bot in de kleuterklas – van juf Esther 
We willen natuurlijk het beste uit de kinderen halen. Als leerkracht is het 
onze taak om de kinderen nieuwsgierig te maken voor alles wat de 
wereld te bieden heeft. Via het bedrijf waardoor ik werkzaam ben bij de 
Driehuisschool, kon ik een prijsvraag winnen voor een budget voor iets 
wat ik relevant vind voor de klas waar ik momenteel les geef.  
Met het gezegde “niet geschoten, altijd mis” en alle ervaring die ik heb 
opgedaan met het maken van filmpjes, ging ik er volledig voor en met 
succes. Binnenkort is de kleuterklas van de Driehuisschool een Bee-Bot 
rijker.  
Wat is nou zo’n Bee-Bot? De Bee-Bot is een handzame robot die je een 
bepaalde route kan laten lopen. Dit speelse bijtje is in het leven geroepen om kinderen 
enthousiast te krijgen voor ICT-onderwijs en om op een laagdrempelige wijze de eerste stappen 
van programmeren aan te leren.  Een Bee-Bot leert kinderen niet alleen programmeren maar 
ook de vaardigheden: creatief denken, problemen oplossen en samenwerken. Daarnaast kan 
het zorgen voor een speelse manier om letters, figuren en cijfers aan te leren. We kunnen niet 
wachten om hem in te zetten! 
Juf Esther van Bemmel 
 
Tips en tops vanuit de ouderinfoavond van 4 november 
Naar aanleiding van de infoavond op 4 november zijn wij als school aan de slag gegaan met de 
tips die u als ouders/verzorgers hebben gegeven. In de maandinfo van februari hebben we de 
stand van zaken t.a.v. deze tips in blauw in het overzicht van actiepunten aangegeven. In maart 
hebben we de kleur groen gebruikt. Deze maand vullen we de stand van zaken op dit moment 
aan in de kleur rood.  
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Wat mogen we als school nog 
oppakken 

Actie 

Driehuispodium terugbrengen Wordt meegenomen binnen teamdialoog – einde schooljaar 
in elk geval  
Vanwege de Coronacrisis zal het naar alle waarschijnlijkheid 
niet mogelijk zijn om een Driehuispodium te organiseren dit 
schooljaar. Dat betekent dat dit een nadrukkelijk actiepunt 
wordt om mee te nemen naar het nieuwe schooljaar.  

Verduurzamen: LED verlichting Op dinsdag 10 december komt een bedrijf onze verlichting in 
kaart brengen, waarna hiervoor een plan gemaakt wordt 
Diverse bedrijven hebben een offerte uitgebracht die ter 
beoordeling bij de bovenschoolse inkoopgroep liggen. Wordt 
zo spoedig mogelijk vervolgd.  
De inkooporganisatie waar onze stichting bij aangesloten is 
bekrachtigt de gekozen offerte en van daaruit wordt actie 
verwacht.  
Deze week is bekend geworden dat de ombouw van de 
huidige verlichting van de Driehuisschool naar LED, naar alle 
waarschijnlijkheid in de Pinkstervakantie gaat plaatsvinden.  

Terug naar reguliere 
schooltijden 

De school heeft een bewuste keuze gemaakt voor de huidige 
flexibilisering om nog beter tegemoet te kunnen komen aan 
de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.  
De clustertijden lopende de dag zijn kritisch bekeken en meer 
passend ingericht bij wat leerlingen nodig hebben.  

Meer koelkasten in de zomer De school heeft vergeleken met andere scholen al een 
behoorlijk aantal koelkasten. Daar zal niet veel bijkomen. 
Wellicht kunnen we op zoek naar een andere oplossing. 
Suggesties zijn welkom.  

Wc op het schoolplein Is financiëel niet haalbaar voor de school 

Andere indeling speeltijden op 
het schoolplein zodat gr 6 en 7 
samen kunnen voetballen 

De voors- en tegens hiervan zullen in een teambijeenkomst 
worden besproken. De uitkomst zal met leerlingen en ouders 
worden gedeeld.  
Alle groepen van de school hebben op hetzelfde moment 
pauze. Er is daarmee volop ruimte om samen te kunnen 
spelen voor de leerlingen uit verschillende groepen.  

Speelgoed uit de schuur 
gebruiken 

Woensdagmiddag 11 december wordt de buitenberging 
opgeruimd. Dat betekent dat de spullen weer bereikbaar zijn 
en gebruikt gaan worden. 
Dit is inmiddels gebeurd en materialen kunnen optimaal 
worden ingezet voor onze leerlingen.  

Werven nieuwe leerlingen Er worden op dit moment regelmatig intakegesprekken 
gevoerd met nieuwe ouders door de interim-directeur. 
Daarnaast is er een folder in de maak die verspreid gaat 
worden. Alle recente ontwikkelingen op inhoudelijk vlak 
worden hierin opgenomen.  
Er is inmiddels ook een nieuwe folder in ontwikkeling die 
verspreid zal gaan worden. Daarnaast wordt binnenkort de 
open dag gepland. Deze zal in maart plaatsvinden. 
Leerlingen uit groep 7-8 zullen betrokken worden bij het 
rondleiden van belangstellende ouders/verzorgers.  
Op donderdag 19 maart vindt een stichtingsbrede open dag 
plaats. Posters en flyers hiervoor zijn inmiddels ontworpen en 
liggen bij de drukker. De eerste week na de 
voorjaarsvakantie zullen deze verdeeld en opgehangen 
worden.  
Het aantal aanvragen voor intakegesprekken nemen groeit. 
Ouders/verzorgers geven tijdens/na deze gesprekken aan 
een prettige indruk te krijgen van de Driehuisschool. 
Helaas heeft de Coronacrisis roet in het eten gegooid wat 
betreft de open dag. Evengoed hebben eerdere 
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intakegesprekken vruchten afgeworpen en inmiddels hebben 
verschillende nieuwe ouders/verzorgers hun kind aangemeld 
op de Driehuisschool. De nieuwe website en folder die ‘in de 
maak zijn’ zullen absoluut helpend gaan zijn.  

‘Leren leren’ voor de 
bovenbouw i.v.m. aansluiting op 
het VO 

Met de bovenbouwleerkrachten wordt dit besproken en 
opgepakt.  
Met de komst van Marieke Neijenhuis hebben wij een 
leerkracht in huis die volop ervaring heeft met ‘leren leren’. 
Ditzelfde geldt ook voor Antoinette. Samen zullen zij dit in 
groep 7-8 een mooie impuls gaan geven.  

Betere schoonmaak Er is sinds een paar weken een nieuw schoonmaakbedrijf 
actief op school. We bekijken of er nu beter schoongemaakt 
wordt.  
We zijn nog niet helemaal tevreden over de schoonmaak en 
zijn daar op bovenschools niveau mee bezig.  
Inmiddels is er per einde maart een nieuw schoonmaakbedrijf 
gestart op alle scholen van onze stichting. De eerste 
bevindingen zijn goed.  
Het nieuwe schoonmaakbedrijf heeft volop meedenkkracht 
laten zien tijdens de coronaperiode. Ook nu bij de opening 
van de school op 11 mei, schakelen zij meteen door vooraf 
nog even extra goed schoon te maken.  

Tijdens de BSO tijd mag er 
volop ruimte zijn voor wat vrijere 
activiteiten 

Deze vrijere situatie wordt binnen het team besproken en 
gerespecteerd.  
Is inmiddels gebeurd.  

Consequent gymlessen 
verzorgen 

Dit gebeurt:  
- De kleuters bewegen in onze eigen speelzaal 

volgens een doordacht programma 

- De leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 gaan naar de 

Brug  

- De leerlingen uit de groepen 7-8 gaan naar de 

Phoenix 

Communicatie mag helder en 
eenduidig 

Op het gebied van communicatie vindt op dit moment een 
verbeterslag plaats. De interim-directeur zal dit schooljaar 
ook een communicatieplan maken en dit aanbieden aan de 
MR. Daarna wordt het plan met alle ouders/verzorgers 
gedeeld. Feedback op communicatie is altijd welkom en 
houdt ons scherp. Graag doorgeven aan de interim-directeur.  
Het communicatieplan is inmiddels voor een deel in concept 
ingericht. Zodra het plan compleet is gaat het – zoals 
aangegeven – eerst naar de MR. 
Fijn dat ouders/verzorgers die vragen of opmerkingen 
hebben over communicatie, die steeds vaker ook daar 
neerleggen waar het hoort; op school. Wij richten onze 
communicatie zo zorgvuldig mogelijk in. Feedback helpt ons 
hierbij.  
Over het algemeen zal communicatie die bestemd is voor 
een hele groep ouders of de ouders/verzorgers van de hele 
school, schriftelijk plaatsvinden. Indien er naar aanleiding van 
deze communicatie vragen of opmerkingen zijn, is er altijd 
ruimte voor een persoonlijk gesprek.  
De MR pakt steeds steviger de eigen mooie rol binnen zaken 
als:  

- procedure nieuwe locatiedirecteur Driehuisschool 

- samenwerking met de Jozefschool; 

- het sparren met de school over communicatie en het 

betrekken van ouders/verzorgers bij de 

schoolontwikkeling; 
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- het zijn van gesprekspartner voor ouders/verzorgers 

met vragen en/of opmerkingen (deze worden 

meegenomen naar de MR-bijeenkomsten).  

De school heeft volop ingestoken op commumicatie via 
online kanalen met zowel leerlingen als ouders/verzorgers.  
Persoonlijke contacten tussen interim-directeur en diverse 
ouders/verzorgers werken met regelmaat naar twee kanten 
toe verhelderend.  
De school heeft online ouderontmoetingen geïnitieerd om bij 
ouders/verzorgers beelden op te halen over zaken waar de 
school mee bezig is.   

Clustertijden inhoudsvol 
inrichten 

Zoals eerder in de maandinfo van december/januari te lezen, 
zijn de clustertijden inmiddels anders ingericht.  
De intern  begeleider bekijkt samen met de leerkrachten of 
het aanbod binnen de clustertijden voor alle leerlingen nog 
volstaat. Hierbij worden de resultaten van de M-toetsen van 
januari/februari meegenomen. Wij hechten eraan om het 
onderwijsaanbod zo passend mogelijk in te richten. Mochten 
er inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden, dan wordt u daar als 
ouders/verzorgers vanzelfsprekend persoonlijk over 
geïnformeerd.  

Digitalisering van het onderwijs Dit punt staat lopende het schooljaar op de agenda. Welke 
stappen gezet gaan worden is nu nog niet bekend.  
Op dit moment wordt op stichtingsniveau onderzocht of een 
bovenschools ict-coördinator kan worden aangesteld. Deze 
ict-coördinator zal ook een inhoudelijke rol spelen binnen de 
digitalisering van ons onderwijs.  
Volgende stappen zijn gezet:  

▪ iedere leerling heeft op school de beschikking over 

een eigen Chromebook 

▪ leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben thuis 

online-onderwijs gevolgd via de eigen Chromebook 

▪ leerkrachten hebben hun vaardigheden versterkt 

middels binnen het werken met: 

- Google Classroom 

- Google Hangout 

- online instructiefilmpjes 

▪ Chromebooks zullen op school ingezet worden om 

het onderwijsaanbod van leerkrachten te versterken 

▪ De school werkt sinds 24 april met een nieuw digitaal 

leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarbinnen de 

ontwikkeling van leerlingen nauwkeurig wordt 

gevolgd, zodat tijdig de juiste interventies kunnen 

worden uitgezet.  

Meer aandacht voor sociaal-
emotionele ontwikkeling 

Heel recent is een sociaal-emotionele toets afgenomen. De 
resultaten zijn op teamniveau besproken en interventies 
worden uitgezet. Onze intern begeleider bewaakt dit proces.  
In de week na de Voorjaarsvakantie wordt in alle groepen 
een sociogram afgenomen. De resultaten hiervan zullen weer 
op schoolniveau besproken worden en interventies worden 
naar aanleiding hiervan uitgezet.  
In de week van 11 mei ligt het accent in alle groepen 
allereerst op het versterken van het pedagogsich klimaat. 
Leerkrachten hechten er veel aan om allereerst de sociaal-
emotionele band met leerlingen te herstellen na een periode 
(Corona) van onderwijs op afstand. Vanuit een goed 
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pedagogisch klimaat kunnen leerlingen ook weer verder 
groeien.  

Geld ophalen met het 
verzamelen van oude kranten 

Mooie suggestie. Op dit moment niet uitvoerbaar door 
leerkrachten, maar ouders/verzorgers die hierin iets 
willen/kunnen betekenen zijn welkom.  

Meer tijd voor creatieve vakken Het tussenlokaal boven wordt momenteel ingericht als ruimte 
voor techniek en handvaardigheid. Na de Kerstvakantie 
zullen de groepen 3 t/m 8 hiervan gebruik gaan maken. Het 
tussenlokaal is inmiddels anders ingericht. Ook is er een 
rooster gemaakt voor het structureel organiseren van lessen 
techniek en handvaardigheid. De beide onderwijsassistenten 
zijn betrokken bij de ondersteuning hiervan.  
Ook in de midden- bovenbouw vinden inmiddels structureel 
lessen techniek plaats.  
De kleutergroep heeft binnen het curriculum volop ruimte 
ingericht voor de creatieve vakken.   

 
 

Bereikbaarheid in deze bijzondere tijd 
Hoewel de school weer opengaat vanaf 11 mij blijven wij de komende tijd met name online 
bereikbaar. Leerkrachten zijn tijdens de lestijden op school aanwezig en zullen daarna thuis de 
lessen voor de volgende dag weer verder voorbereiden. Dit vooral ook om te zorgen dat 
medewerkers van het schoonmaakbedrijf na schooltijd, in alle veiligheid, onze lokalen en 
toiletten weer goed kunnen reinigen voor de volgende schooldag. Heeft u dus een vraag of 
opmerkingen zoek dan contact met de school via onderstaande e-mailadressen:  

▪ Algemene vragen en opmerkingen voor interim-directeur Antoinette van Zuijlen: 

directie@driehuisschool.nl 

▪ Vragen rondom zorg voor de leerlingen voor intern begeleider Daniëlle Burger: 

dburger@driehuisschool.nl  

▪ Vragen voor de leerkrachten van: 

o Groep 1-2 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Maida Pasalic – 

mpasalic@driehuisschool.nl 

o Groep 1-2 op donderdag: Esther van Bemmel – evbemmel@driehuisschool.nl 

o Groep 3-4 alle dagen: Michele Koot – mkoot@driehuisschool.nl 

o Groep 5-6 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Margriet van 

Scheppingen – mvscheppingen@driehuisschool.nl 

o Groep 5-6 op donderdag: Daniëlle Burger – dburger@driehuisschool.nl  

o Groep 7-8 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Marieke Neijenhuis – 

mneijenhuis@driehuisschool.nl 

o Groep 7-8 op donderdag: Margriet van Scheppingen – 

mvscheppngen@driehuisschool.nl  

Mocht u om redenen graag even persoonlijk contact willen via de telefoon, geeft u dit dan in uw 
mail even aan. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.  
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