
 
 

NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS !!! 
22april 2016 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De school bruist van de energie in verband met de lustrumvoorbereiding. Er wordt heel 

hard geoefend voor de grote voorstelling. Vorige week liet Natascha mij een paar filmpjes 

zien met oefenende leerlingen. Fantastisch hoe ze hun best deden en ik was oprecht onder 

de indruk van wat ik ze zag doen. Geweldig. De kaartendistributie loopt op volle toeren en 

we krijgen steeds meer beeld van het aantal toeschouwers. Aanstaande vrijdag oefenen ze 

een complete doorloop, want straks zijn we twee weken vrij en dan is het al zover. 

Spannend hoor. Heeft u ook de biljetten gezien bij de ingangen? Dat geeft echt een beeld 

van hoe het zal zijn. 

  
 

Donderdagavond is er de jaarlijkse disco voor de vso-leerlingen. In eerste instantie leek het 

animo niet zo groot, maar uiteindelijk zullen er toch nog zo’n veertig leerlingen komen 

swingen met een echte dj. Zo gaan we wel met rode konen de vakantie is, 

 
 

Mocht u nu het idee hebben dat het alleen maar feest is op de Zevenster, dat is niet zo. 

Maandag hebben we samen een studiedag gehad over het nieuwe leerlingvolgsysteem. Het 

systeem waarin we elke leerling volgen in zijn/haar ontwikkeling en waar vanuit we de 

doelen voor de komende periode kunnen plannen. Het systeem wat we hebben is 

verouderd, want er zijn ondertussen vernieuwde leerlijnen gekomen. Door de werkgroep is 

er dit schooljaar hard gewerkt om het systeem in te richten en maandag hebben we met 

elkaar de aftrap gehad. Iedereen is nu bezig om de gegevens in het nieuwe systeem te 

zetten. Uiteindelijk zal het systeem meer kunnen dan we gewend waren. Dat zal dus winst 

moeten opleveren in administratie en papierwerk. Als we verder ingevoerd zijn, kan er ook 

meer informatie naar u toe kunnen komen hierover. 



Na afloop bijna vierkante ogen van het werken achter de laptop! 

 

Op dit moment zitten we volop in de begroting en formatie en daardoor ook al in de 

voorbereiding voor volgend schooljaar. Het is, zoals elk jaar een grote puzzel om 

maximale inzet te organiseren voor de alle leerlingen en dan ook nog binnen de begroting 

te blijven. Gelukkig zijn we een financieel gezonde school en hebben we steeds vooruit 

gekeken wat er op ons afkomt. Daardoor worden we nu niet overvallen, maar kunnen we 

met gezond verstand en inzet van iedereen het komend schooljaar voorbereiden. 

Met de medezeggenschapsraad, waar ouders en teamleden in zitten, bespreken we met 

elkaar hoe een en ander eruit zal zien. Het is mooi om te zien hoe er meegedacht wordt. 

Na de meivakantie zal één en ander meer duidelijk zijn en zal ik er over schrijven in de 

nieuwsbrief. 

 

Maar nu eerst meivakantie, met daarin Koningsdag, Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag. 

Twee weken waarin we ons allemaal weer kunnen opladen voor een nieuwe en drukke 

periode. 

 

Ik wens u allemaal, mede namens het team een hele fijne meivakantie met hopelijk zon en 

lente-temperaturen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerry van Vliet  

 

 

 alle tijd om te spelen… heerlijk!!! 

 

 

 

 



 

 


