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Beste ouders/verzorgers, 

 

Vorige week zijn de groepen op schoolreisje gegaan. Drie bussen vertrokken ‘s morgens 

vroeg vanaf school richting Drievliet bij Den Haag, naar Kidzcity in Utrecht en naar 

Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Het werden gezellige en vermoeiende schoolreisjes 

waarvan de leerlingen net als de collega’s van hebben genoten. ’s Middags was iedereen 

moe maar tevreden weer terug op school. Vrijdag merkten we hoe intensief het 

schoolreisje was geweest. Veel leerlingen liepen echt op de reserveaccu. 

 
De leerlingbespreekdagen zijn geweest en met elkaar is het perspectief besproken en in 

een aantal gevallen bijgesteld door de commissie voor begeleiding. De leerkrachten maken 

nu de OPP’s en UPP’s in orde én de jaarverslagen en zullen dit volgende week met u 

doorspreken. Met name in het vso is het goed als de leerlingen hierbij aanwezig zijn. Het 

gaat immers over hun ontwikkeling en toekomst. 

 Juist door een goede afstemming tussen ouders, leerlingen en school en uit te 

spreken wat we van elkaar kunnen verwachten komen we tot de mooiste resultaten. Daar 

ben ik van overtuigd. 

Ik hoef natuurlijk niet te vertellen hoe belangrijk deze besprekingen zijn voor u, de 

leerlingen en voor ons en dat ik natuurlijk verwacht dat u aanwezig zult zijn. 

 

Vorige week hebben we ons gebogen over de nieuwe groepsindeling en groepsbezetting. 

Het was weer een hele puzzel. In totaal starten we komend schooljaar met 13 leerlingen 

minder. Dat betekent ook minder groepen en nog meer puzzelen om de meest passende 

indeling te krijgen. Het speciaal onderwijs in Lelystad moet kleiner worden om financieel 

gezond te worden als samenwerkingsverbanden en wij zien hier nu de eerste gevolgen van. 

Er worden minder leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen.  

Ook wat betreft de formatie zullen we moeten krimpen om te voorkomen dat er collega’s 

in de verplichte mobiliteit geplaatst gaan worden. Daarom wordt vacatureruimte nu niet 

ingevuld en wordt er bekeken wat er anders herschikt kan worden.  

Veel puzzelen, overleggen en afwegen dus. 

Uiteindelijk komt er een meest passend plan, dat is zeker. 

 
 



De jaarplanning voor 2015-2016 is gereed. Ik zal deze vast toevoegen aan deze 

nieuwsbrief. Voor u prettig i.v.m. de vakanties, de studiedagen en andere bijzondere dagen 

in het komend schooljaar. Komt ook op website te staan. 

Natuurlijk komt in de eerste weken van het schooljaar de kalender naar u toe. 

 

 
 

Vorige week was de laatste leerlingenraad van het schooljaar. Met elkaar hebben we 

teruggekeken op het afgelopen jaar. We hebben gesproken over zaken waar we tevreden 

over waren en natuurlijk ook over dingen die we volgend jaar anders en beter kunnen 

doen. Mooi om te zien hoe de leerlingen dit met elkaar kunnen bespreken en ook kunnen 

luisteren naar elkaar. Ik ben dan echt trots op ze. 

 

 
 

Bij de laatste MR-vergadering hebben twee ouders aangegeven dat ze stoppen met de 

werkzaamheden voor de medezeggenschapsraad. Natuurlijk zijn we blij met de 

werkzaamheden die ze hebben verricht, maar het is wel belangrijk dat de plaatsen worden 

opgevuld. Zeker in deze tijd waarin er zoveel veranderingen zijn en het speciaal onderwijs 

onder druk staat is een actieve en kritische MR erg belangrijk. 

Mocht u geïnteresseerd zijn of meer willen weten, neemt u dan contact op met Dorina van 

de Berg. Zij werkt op woensdag, donderdag en vrijdag op de Zevenster. Ik hoop dat er 

zoveel ouders belangstelling hebben dat we echte verkiezingen moeten houden.   

 
 

Over twee weken ontvangt u de laatste nieuwsbrief, want dan is het schooljaar al weer 

voorbij. Wat vliegt de tijd…. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Gerry van Vliet 

 

 

        


