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DDee  KKwwiikkfflliittss  
Nieuwsbrief van  
basisschool De Kwikstaart – Uithoorn 

 

 

 

 

Agenda 
ma 8 oktober groep 5B naar de Jonge Linde 
ma 8 t/m wo 10 oktober verkoop uitgelezen kinderboeken 
wo 10 oktober tentoonstellingsavond Kinderboekenweek 
 17.30-18.00 uur: afleveren taart/cake/koek:in kantine 
 18.00-18.45 uur: achternaam A t/m M  
 18.45-19.30 uur: achternaam N t/m Z 
ma 15 oktober groep 5C naar de Jonge Linde 
ma 15 oktober jaarvergadering oudervereniging, 19.45-20.30 uur 
ma 22 t/m vr 26 oktober herfstvakantie 
do 8 november groepen 7 en 8 naar TechniekDriedaagse 
 
 
 

Schoolgids 2018-2019 en verdere ontwikkelingen 
Komende vrijdag verschijnt de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. Alleen de ouders 
van de leerlingen in de groepen 1 ontvangen een papieren schoolgids. De overige ouders 
kunnen de schoolgids downloaden of inzien op www.dekwikstaart.nl bij het onderdeel 
downloads. In het hoofdstuk Informatie schooljaar 2018-2019 is een paragraaf opgenomen 
met de wijzigingen ten opzichte van de schoolgids 2017-2018. Mocht u toch graag een 
papieren schoolgids ontvangen, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de secretaresse of de 
directeur. Ook kunt u een verzoek sturen naar info@dekwikstaart.nl. 
 
De schoolgids beschrijft de bestaande situatie. Uiteraard staan de ontwikkelingen niet stil en 
daarom willen wij u graag hieronder inzicht geven in de ontwikkelingen waarmee wij op dit 
moment bezig zijn. 
 
Ontwikkelingen binnen Stichting ICBO 
De Kwikstaart maakt onderdeel uit van Stichting ICBO Uithoorn en wordt aangestuurd door 
een directeur-bestuurder die ook dezelfde functie bekleed binnen Stichting Katholiek 
Onderwijs De Kwakel (SKOK, onder dit schoolbestuur vallen De Springschans en De Zon). 
Beide stichtingen werken al enige jaren samen. Twee jaar geleden is op bestuursniveau 
gekeken naar deze samenwerking en dat heeft door de komst van de nieuwe directeur-
bestuurder een vlucht genomen. Dat betekent dat de beide stichtingen steeds meer 
samenwerken op directieniveau en dat er veel zaken al op dezelfde manier worden afgestemd 
of uitgevoerd. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het gezamenlijk opgestelde Koersplan.  
 
In het Koersplan wordt duidelijk dat beide stichtingen veel overeenkomsten hebben en een 
mogelijke intensivering van de samenwerking daarom komend jaar nog verder duidelijk zal 
worden. Te denken valt aan scholingen, overleg op directieniveau op het gebied van 
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vertegenwoordiging bij verschillende overleggen. Het schoolplan, dat iedere school moet 
opstellen voor een periode van vier schooljaren, sluit nauw aan op het Koersplan en wordt 
door de directeuren en besturen van beide stichtingen in gezamenlijk overleg opgesteld, 
waarbij wel de eigenheid van iedere school wordt bewaakt. 
 
Naast de intensievere samenwerking van SKOK en ICBO wordt er gekeken naar een 
mogelijke besturenfusie tussen de Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn (het schoolbestuur 
van ‘t Startnest) en ICBO. De ouders en het personeel van de betrokken scholen worden 
hiervan op de hoogte gehouden. 
 
Van Koersplan naar Schoolplan 2018-2022 
Iedere vier jaar moet een school een schoolplan schrijven. In het schoolplan zet de school de 
richting voor de komende vier schooljaren uit. Het vorige schoolplan loopt aan het einde van 
het kalenderjaar 2018 af. Het schoolplan volgt uit het Koersplan en uit het schoolplan volgt per 
schooljaar een veranderplan.  
 
Een jaar geleden zijn wij met de directeuren van ICBO en SKOK begonnen om in een 
Koersplan een gezamenlijke koers te bepalen. Daarna is de koers besproken met de 
managementteams en de leerkrachtenteams en geformaliseerd door het bestuur met 
instemming van de GMR. Het Koersplan geeft de kaders van de stichting aan en binnen die 
kaders kunnen de verschillende scholen hun strategieën uitzetten. 
Het Koersplan heeft als titel “Durf jezelf te zijn” en gaat uit van vijf strategische thema’s:  

1. leren jezelf te zijn;  
2. leren met de beste leerkrachten;  
3. leren in een professionele cultuur; 
4. leren in de maatschappij;  
5. leren vanuit een (eigen) zinnig profiel.  

 
In januari 2018 is dit geformaliseerde kader gepresenteerd aan het team van onze school, 
zodat we aan de slag konden met het uitwerken van het schoolplan voor de periode 2018-
2022. De bovengenoemde vijf thema’s zijn verdeeld over werkgroepen. De werkgroepen 
hebben als richtlijn meegenomen de professionaliteit, wat heb ik nodig, waar vind ik de 
informatie en hoe pas ik het toe. Ze hebben vragen voor het team en de directie uitgezet en 
verwerken de antwoorden. De school heeft als voorlopig profiel “de academische basisschool” 
gekozen en heeft als rode draad professionalisering door onderzoek, kennisvergroting en 
reflectie op het eigen handelen geformuleerd. De werkgroepen zijn aan de slag gegaan met 
als doel een inhoudelijk, uitvoerbaar en bewust schoolplan, een sterk profiel en een duidelijke 
richting voor de komende vier schooljaren. Het doel is om voor de kerstvakantie de blauwdruk 
van het schoolplan te presenteren. 
 
Specialisering 
De school kent veel breed inzetbare professionals die tezamen een schat aan kennis hebben, 
toch zien we dat er soms kennis ontbreekt, of beter gezegd, er blijven nog steeds vragen over 
hoe je vakken, vaardigheden kunt verbeteren of versterken. Om dit te realiseren wordt ingezet 
op specialisten die kennis opdoen en kunnen overdragen. De specialismes zijn gericht op 
onze primaire vakken, taal/spelling, lezen en rekenen. Deze specialisten zullen ondersteuning 
kunnen bieden op het moment dat we willen verdiepen of verbreden. Ze zijn in staat om door 
middel van een helicopterview te kijken naar het lopende proces en daar waar het stagneert 
aan te sturen of advies te geven. 
 
Daarnaast hebben we vanaf dit jaar, voor een dag in de week een vakspecialist 
bewegingsonderwijs, die samen met de leerkrachten, de bewegingslessen nog meer kan 
uitdiepen. Naast de specialisten wordt er op teamniveau ook scholing ingezet om de kennis 
van effectief leren te versterken.  
 
Personeel 
Een punt wat zeker belicht moet worden, maar waar wij geen directe invloed op hebben, is de 
arbeidsmarkt. Het onderwijs heeft te maken met een grote krapte op de arbeidsmarkt en een 
natuurlijk verloop door vergrijzing. Deze twee factoren maken het noodzakelijk om creatief om 
te gaan met de inzet van mensen die we hebben, maar ook met het behoud van de mensen 
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die we hebben. Wij vinden dat kwalitatief goed onderwijs, door professionals met kennis, 
bovenaan moet staan. Daar ligt onze nadruk en daarvoor zijn we opgeleid. Het risico bestaat 
dat we tijdens een griepepidemie niet opgewassen zijn tegen uitval van personeel. Als laatste 
redmiddel zullen we leerlingen naar huis sturen als er geen leerkracht beschikbaar is. We 
zullen altijd eerst in de eigen gelederen gaan kijken of we de groep kunnen opvangen. De 
volgende stap is de groep verdelen over de andere twee groepen van een leerjaar (maar dat 
kan niet meerdere dagen achter elkaar), of we verspreiden de leerlingen over de overige 
groepen (waarbij we niet altijd een goede onderwijssituatie kunnen garanderen).  
 
De veiligheid en behapbaarheid moet wel realistisch blijven. We kiezen niet voor allerlei 
pleistermiddelen om onderwijs te kunnen geven. Wij alleen zijn niet opgewassen tegen de 
keuzes van de politiek. Het enige wat we kunnen, is aangeven dat het vangnet van invallers 
opgedroogd is en de vijver waaruit nieuw personeel moet komen praktisch leeg is. Onze 
school is al jaren een leerplek voor leerkrachten in opleiding, de stagiaires. We hebben 
stagiaires van verschillende PABO’s, maar ook van het ROC en zelfs leerlingen van de 
praktijkschool. Dit betekent dat in ieder leerjaar stagiaires te vinden zijn. We kunnen op die 
manier gemotiveerde en geïnteresseerden voor het onderwijs stimuleren en begeleiden. En 
wanneer we vertrouwen in hen hebben, kunnen we ze een zetje geven in de richting van het 
onderwijs. 
 
Schooltijden 
Door knelpunten op de arbeidsmarkt, veranderende inzichten, professionele ontwikkeling zal 
in het schooljaar 2018-2019 een discussie worden gevoerd over de schooltijden. Dit zullen we 
doen in nauw overleg met het team en de medezeggenschapsraad. De 
medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om wijziging van de 
schooltijden. 
 
Op dit moment hebben we een aantal punten die we van belang vinden om te bekijken en aan 
te passen: 

 De groepen 1 tot en met 4 hebben op dit moment de vrijdagmiddag vrij en de groepen 
5 tot en met 8 niet. 

 De groepen 1 en 2 zijn een aantal vrijdagen lesvrij. 

 De pauzetijd tussen de middag is nu één uur en een kwartier. Deze pauzetijd is ruim 
en zou korter kunnen worden. 

 De woensdagochtend duurt een kwartier langer dan de overige ochtenden. 

 Er is een voorkeur voor gelijke schooltijden voor alle groepen. 
 
We zullen de ouders hierover informeren. De planning van dit proces is, dat in de eerste helft 
van het schooljaar de mogelijkheden intern worden besproken. In de tweede helft wordt 
duidelijk wat de voorkeur heeft, zodat alle partijen zich kunnen voorbereiden op een eventuele 
aanpassing van de schooltijden.  
 
Nieuw schoolmeubilair in de groepen 3 tot en met 8 
De inrichting van de school is afhankelijk van de visie op onderwijs, maar natuurlijk ook van de 
financiële middelen. Omdat het aanwezige meubilair grotendeels afgeschreven was, hebben 
wij het afgelopen jaar op een rijtje gezet welke uitgangspunten wij belangrijk vinden bij de 
aanschaf van nieuw schoolmeubilair. Dat waren:  

 Het moet gemakkelijk zijn een groepje van tafels te vormen, zonder hoogteverschillen. 

 Je moet aan de tafel zowel kunnen zitten als staan. 

 Het meubilair vraagt een actieve zithouding. 
 
Een werkgroep van teamleden is op zoek gegaan naar schoolmeubilair dat past bij deze 
wensen. Na het beoordelen van een aantal proefsets hebben we gekozen voor het meubilair 
van Optiplus. Dit meubilair kenmerkt zich door een tafel met een standaard werkhoogte en 
een stoel met verstelbare voetensteun en veel gebruikersgemak. Ook zorgt het meubilair voor 
een goede werkhouding voor de leerkrachten. 
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Taartenverkoop voor Het Vergeten Kind 
Woensdagavond 10 oktober staat de tentoonstellingsavond in het 

kader van de Kinderboekenweek op het programma. We hebben 
de kinderen op achternaam in twee groepen verdeeld: 

 18.00-18.45 uur: achternaam A t/m M  

 18.45-19.30 uur: achternaam N t/m Z 
 

De oudervereniging zal in het de kantine van de Brede 
School Legmeer koffie/thee/water/limonade aanbieden. Er zal, tegen een kleine vergoeding, 
zelfgebakken taart/cake aangeboden worden. De opbrengst gaat naar het goede doel: Het 
Vergeten Kind. Het Vergeten Kind zet zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren in 
Nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen 
opgroeien in een opvanglocatie. https://www.hetvergetenkind.nl/over-het-vergeten-kind 
 
We hebben al aanmeldingen binnen en verwachten dus veel lekkers op woensdag 10 oktober 
a.s.! Al dat lekkers kan natuurlijk door jullie gekocht worden, zodat we zo veel mogelijk geld 
kunnen ophalen voor Het Vergeten Kind. Wij verzoeken jullie om gepast te betalen. Een stuk 
taart kost € 0,50.  
 
Ter herinnering: het inleveren van de taarten, cakes e.d. gebeurt woensdag 10 oktober tussen 
17.30 uur en 18.00 uur in de kantine van de Brede School Legmeer. Taarten en cakes worden 
gesneden aangeleverd en eventueel voorzien van taartschep (met naam en klas van uw kind 
erop!). Het lekkers geven wij mee op een servetje, dus kwarktaarten en andere “nattere” 
soorten zijn niet handig. 
 
Denkt u eraan om na afloop van de tentoonstelling bij de kraam langs te lopen om de, 
hopelijk, lege schaal (met naam en klas van uw kind erop!) weer op te halen. We kijken uit 
naar een zoete avond met mooie opbrengst!  
 

Uitnodiging jaarvergadering Oudervereniging De Kwikstaart 
maandag 15 oktober 2018 
Wij, het bestuur van de Oudervereniging De Kwikstaart (OV), nodigen u van harte uit voor het 
bijwonen van de jaarvergadering op maandag 15 oktober 2018 van 19:45 tot ± 20:30 uur in de 
kantine van De Brede School Legmeer.  

Tijdens deze vergadering zullen we:  

 Een overzicht geven van de OV-activiteiten in het afgelopen schooljaar;  

 Toelichting geven op de daarvoor gedane bestedingen van de ouderbijdrage; 

 Een begroting voorleggen voor het schooljaar 
2018/2019; 

Omdat we maar een keer per jaar een jaarvergadering 
houden, stellen we uw interesse en komst bijzonder op 
prijs. In deze vergadering krijgt u een goed beeld van 
onze rol in de schoolactiviteiten die gedurende het hele 
schooljaar plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via ons 
email adres: ovdekwikstaart@hotmail.com. 

Geïnteresseerden kunnen het financiële jaarverslag opvragen via hetzelfde e-mail adres.  
Tot ziens op 15 oktober! 
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Nieuwsbrief van Videt 
Voor nieuws over de activiteiten voor de jeugd in Uithoorn klikt u op het onderstaande logo 
van Videt. 
 

 

https://mailchi.mp/13ed21af450e/nieuwsbrief-videt-april-726871?e=973153f121

