
 

 

Meester Van Tilburg als Intern 
Begeleider over de overdracht naar het 
Voortgezet Onderwijs

Een van mijn taken als intern begeleider in de 
bovenbouw is dat ik zorg draag voor een goede 
overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor de 
meeste groep 8 leerlingen zijn dat een aantal 
handelingen die snel afgerond kunnen worden. 

Echter zijn er ook leerlingen die specifieke 
onderwijsbehoe�en hebben. Dat vraagt om goede 
voorbereiding. Begin groep 8 gaan we met ouders 
in gesprek en bespreken we de verschillende 
op�es. Daarna volgt er, samen met de ouders, een 
gesprek op de VO-school, waarbij ik als intern 
begeleider het stukje onderwijsbehoe�e zo 
duidelijk mogelijk probeer over te brengen. Samen 
wordt gekeken wat de leerlingen nodig hee� en 
wat de VO-school kan bieden. In sommige gevallen 
zijn er �jdens de periode op de basisschool 
externen betrokken, ook deze gaan mee naar de 
VO-school om een zo compleet mogelijk beeld van 
de leerling te schetsen. 
Ook als de leerling na de zomervakan�e gestart is, 
vindt er nog regelma�g een terugkoppeling plaats.

Het is mooi om als intern begeleider een brug te 
vormen voor de leerlingen die net even wat extra’s 
nodig hebben in het voorgezet onderwijs. Om 
samen met ouders op zoek te gaan naar een 
passende plaats waar het kind weer een nieuwe 
stap kan maken in de ontwikkeling. 

Medewerkers:

In 2021 namen wij afscheid van twee medewerkers. Meester 
Van Tilburg ging m.i.v. augustus dichter bij huis werken, in 
Werkendam. Juf Schenkeveld nam afscheid i.v.m. de 
voorbereiding op uitzending voor de MAF. Juf W.(Wilma) 
Verhelst-Hakkers is benoemd als IB-er voor enkele 
bovenbouwgroepen. Juf R.(Rianne) Zondag-van der Maas 
star�e in augustus als RT-Leerkracht.
Wij hadden  in 2021 twee LIO(leerkracht in opleiding)-
collega's, namelijk juf Versloot en juf Verrips.
De opleiding van juf Verrips liep nog door in het schooljaar 
2021-2022. Zij vervangt een langdurig zieke collega. In 2022 is 
juf Keizer naast haar werk als IB-er benoemd als teamleider 
voor de groepen 5 en 6. Er is nu een team van vier 
leidinggevenden.
In het voorjaar van 2022 loopt een procedure om tot 'meer 
handen in de klas' te komen. In het kader van het Na�onaal 
Plan Onderwijs kunnen wij een extra onderwijsassistent of 
lerarenondersteuner benoemen.
Er zijn momenteel drie langdurig zieke collega's die een re-
integra�e traject volgen. Wij hopen dat zij voorspoedig 
mogen herstellen.
Een aantal collega's hadden in 2021 een 12½- of 25-jarig 
onderwijsjubileum. Ouders zijn daarover via de 
nieuwsbrieven geïnformeerd.

Duurzaamheid op onze Bovenbouwloca�e  - door meester  Ebbers

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in aantocht. 
Eén van de grote thema’s is ‘het klimaat’. Nu voert het wat ver om daar allerlei beschouwingen op los te 
laten, maar één ding is helder: Goed rentmeesterschap begint met het besparen van energie. Energie die 
je bespaart hoe� niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat.   

De gemeente West Betuwe hee�,samen met de provincie Gelderland, voor het onderhoud en de 
instandhouding van de schoolgebouwen geld beschikbaar gesteld voor onder andere verduurzaming van 
de scholen. Dat geld moet worden gestoken in bijvoorbeeld maatregelen om te komen tot een goed 
binnenklimaat en energie-neutrale gebouwen. Voor de dependance is zo’n 190.000 euro gereserveerd. 
Een extern bureau hee� met ons meegedacht om te komen tot een aantal goede en verantwoorde 
maatregelen. Op dit moment staan de onder andere de volgende zaken op de planning: realiseren van 
een goede nachtven�la�e, aanleg van zonnepanelen op het pla�e dak van de school en aanbrengen van 
LED-verlich�ng in de hele school. Het mes snijdt zo aan twee kanten: we dragen bij aan duurzame 
maatschappij én we verwachten een lagere energierekening! 

Informa�e over Parro:

Sinds een �jdje is er in een aantal groepen een pilot gestart met Parro. 
Parro is een applica�e die gebruikt kan worden als app op een 
smartphone maar ook op de PC. Parro kan als aanvulling gebruikt 
worden bij Parnassys, het leerlingvolgsysteem. Een aantal 
mogelijkheden die Parro biedt zijn: het sturen van berichten naar 
ouders, het delen van foto's, het melden van absen�es en het vragen 
van ouders voor een excursie of ac�viteit. De (korte) ervaring tot nu toe 
leert dat het eenvoudig werkt. Het gee� de mogelijkheid om op een 
snelle manier in contact te staan met ouders. Het is laagdrempelig en 
werkt voor collega's mee om werk en privé eenvoudiger gescheiden te 
houden. Dit omdat de app de mogelijkheid biedt om alleen tussen 
bepaalde �jden (werk�jden) meldingen te ontvangen. Deze app zou een 
mooie aanvulling kunnen zijn in het contact met ouders en kan ook 
gebruikt worden voor mensen die niet in het bezit zijn van een 
smartphone

I. (Irene) Amersfoort
Leerkracht groep 4

gekozen om geen online lessen meer aan te bieden wanneer kinderen een aantal dagen ziek zijn. De 

focus ligt helemaal op  het primaire proces ín de groep. 

Een speerpunt voor ons onderwijs is het begrijpend lezen. Er is een plan gemaakt welke interven�es 

ingezet worden om de resultaten van het begrijpend lezen te verbeteren.  

Het plan oudercommunica�e is m.i.v. augustus 2021 in uitvoering en star�e met een luisteravond 

aan  het begin van het schooljaar. In het voorjaar van 2022 zijn alle toetsgegev ens gedeeld met de 

ouders als bijlage bij het rapport. Medio 2022 worden de verschillende onderdelen van het plan 

geëvalueerd. 

Onderdelen van het jaarplan die doorlopen in 2022 zijn het uitwerken van aanbod voor prak�sch 

ingestelde leerlingen, de doeners,  het thema�sch werken en de overgang van groep 2 naar groep 3. 
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5 en 6. Er is nu een team van vier leidinggevenden. 

In het voorjaar van 2022 loopt een procedure om tot ‘meer handen in de klas’ te komen. In het kader 

van het Na�onaal Plan Onderwijs kunnen wij een extra onderwijsassistent of lerarenondersteuner 

benoemen. 

Er zijn momenteel drie langdurig zieke collega’s die een re-integra�e traject volgen. Wij hopen dat zij 

voorspoedig mogen herstellen. 

Een aantal collega’s hadden in 2021 een 12½- of 25-jarig onderwijsjubileum. Ouders zijn daarvoor via 

de nieuwsbrieven geïnformeerd. 

 

 
 Herkomst leerlingen per burgerlijke gemeente:  

Gemeente Buren 41 7,30% 

Gemeente Culemborg 11                  2 % 

Gemeente Houten 1            0,20% 

Gemeente Tiel  16            2,80% 

Gemeente West Betuwe 492 87,70% 

   

Totaal 561 100% 

 
Herkomst leerlingen per kerkgenootschap: 

Gereformeerde Gemeenten 252 44,90% 

Hersteld Hervormde Kerk 46 8,20% 

Oud Gereformeerde Gemeenten 130 23,20% 

Ger. Gemeenten in Nederland 59 10,50% 

Christelijk Gereformeerde Kerk 30 5,30% 

Protestantse Kerk Nederland 39 7,00% 

Evangelische Gemeente 3 0,50% 

Niet aangesloten bij kerkverband 2 0,40%

Totaal 561 100%

Onderwijsontwikkeling:

Deze ontwikkeling stond niet s�l, maar werd in 
2021 wel 'geremd' door corona. 
In het najaar hebben we twee vervolgsessies gehad 
voor de PCM-teamtraining. De focus lag op het 
vergaderen, gebruik maken van talenten van 
teamleden en het kijken naar kinderen in rela�e tot 
onze eigen persoonlijkheidsprofielen. Dit traject 
loopt door in 2022.
In het algemeen staan de schoolresultaten (ook 
landelijk) onder druk, met name door al de 
wisselingen door corona, thuisonderwijs, online 
onderwijs, enz. In het voorjaar 2022 is ervoor 
gekozen om geen online lessen meer aan te bieden 
wanneer kinderen een aantal dagen ziek zijn. De 
focus ligt helemaal op  het primaire proces ín de 
groep.
Een speerpunt voor ons onderwijs is het begrijpend 
lezen. Er is een plan gemaakt welke interven�es 
ingezet worden om de resultaten van het 
begrijpend lezen te verbeteren. 
Het plan oudercommunica�e is m.i.v. augustus 
2021 in uitvoering en star�e met een luisteravond 
aan  het begin van het schooljaar. In het voorjaar 
van 2022 zijn alle toetsgegevens gedeeld met de 
ouders als bijlage bij het rapport. Medio 2022 
worden de verschillende onderdelen van het plan 
geëvalueerd.
Onderdelen van het jaarplan die doorlopen in 2022 
zijn het uitwerken van aanbod voor prak�sch 
ingestelde leerlingen, de doeners,  het thema�sch 
werken en de overgang van groep 2 naar groep 3.

Van de aannemer

In mei 2021 werden wij gevraagd mee te doen 
met de inschrijving voor de renova�e van de 
Rehobothschool. Het soort werk paste bij ons, de 
uitvoering paste in onze planning. Echter de korte 
planning was wel een flinke uitdaging.
Al �jdens de opname zagen we kansen en 
mogelijkheden om een hele mooie renova�e 
neer te ze�en. 
Samen met Hol installa�etechniek en Ronic 
Elektrotechniek hebben we de renova�e 
uitgewerkt en onze inschrijving omgezet naar een 
defini�ef uitvoeringsplan met bijbehorende 
planning.
Direct na de start moest de planning al aangepast 
worden doordat asbest gevonden werd en 
gesaneerd moest worden.

Bouwen doe je samen!
En dit geldt zeker bij een project als dit, waarbij 
de school voor een deel in gebruik blij� en dus 
lesgeven en bouwen samen moet gaan. En ook 
waarbij de opdrachtgever en de bouwer met 
elkaar “honderd-en-een-dingen” moeten 
beslissen om steeds weer te komen tot het beste 
resultaat. We zijn nu halverwege en het lijkt te 
gaan lukken!

Bijna alles wat je ziet is vernieuwd en door het 
originele kleurenadvies van ICS krijgt de school 
een nieuwe frisse en eigen�jdse uitstraling. Wij 
hebben veel waardering voor de construc�eve, 
meedenkende en professionele houding van het 
bouwteam van de school. Door deze 
samenwerking staat er straks een hele mooie 
vernieuwde school wordt met een goed en fris 
klimaat, ontworpen met oog voor duurzaamheid 
en de blik op de toekomst!

Graag wens ik alle leerkrachten en leerlingen 
alvast een hele fijne �jd in jullie vernieuwde 
school!

Aannemingsbedrijf W. Stam B.V.
W.(Wim) Stam
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