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Jaargang: 2017-2018    nr. 10  datum:  02 februari 
Volgende nieuwsbrief   nr. 11    datum:  16 februari 
  

Agenda:   
 07 februari GMR-vergadering 
 08  februari Studiemiddag – kinderen om 12:00 vrij 
 09 februari juf Dimara jarig 
 12  februari Op school starten we met de Gezin- School- en Kerkweek   
 15 februari Topfeest – start 18:30 uur - u bent van harte welkom  
 16 februari Nieuwsbrief komt uit 
 18 februari GSK-dienst in de Stinskerk te Westenholte 
 20  februari 10-minutengesprekken – u ontvangt een uitnodiging met tijdstip 
 22  februari 10-minutengesprekken – u ontvangt een uitnodiging met tijdstip 
 26 februari Voorjaarsvakantie t/m 02 maart 
 06  maart Start type-cursus – 15:15 uur 
 13  maart Studiemiddag – kinderen om 12:00 vrij 
 14 maart  Biddag – viering – Start 08:30 uur – U bent van harte welkom 
 17  maart  Opruimdag in Kampen – met de “Hendrikje” naar het “Vogeleiland” en  
    meehelpen rommel opruimen. Geen kosten aan verbonden. Start rond  
    08:30 en rond 12:00 uur Erwtensoep en broodjes kroket bij de   
    Kinderboerderij. Wilt u mee? Opgave bij meester Roel voor ouders en  
    kinderen groep 7 en 8 
     22  maart       Ouderavond 
  
Vanuit de Directie  
Afscheid 

“Hij is uut de tied” stond op de rouwkaart. Engbert Koersen kwam regelmatig bij ons op 
school. Hij had hart voor de school. Wist dat we vaak handen te kort kwamen om alles te 
regelen. Als hij langs kwam had hij ook altijd tijd voor een praatje. Even gezellig aan de 
“keuken”-tafel zitten met een lekker bakkie erbij. Soms even de haren laten knippen door 
Anke. Spullen naar de bibliotheek brengen of ze juist ophalen voor de school. Het oud papier 
in de school verzamelen en zorgen dat het één keer in de maand in de container kwam. 
Kinderen helpen bij het oversteken bij de stoplichten. En waren er ouders die een keer niet 
konden, dan wilde Engbert wel helpen. Nog even snel een paar kopietjes maken, omdat hij 
orgel moest spelen bij een dienst. Bij kinderen even 
informeren hoe het is. Kortom altijd belangstelling 
en altijd bereid even te helpen. En was hij niet op 
school dan zag je hem wel weer in het dorp op de 
fiets in blauw overal, grijze haren wapperend in de 
nek, op weg naar …… Engbert bedankt voor je hulp, 
je aandacht en de gezellige gesprekken.  

 



Staken – febr - mrt 
Ja, wanneer leggen de leerkrachten het werk weer neer? U heeft het in de media misschien al 
meegekregen, de bonden kiezen er nu voor om een estafette staking te voeren. Op 14 
februari wordt het werk op de scholen in Groningen, Friesland en Drenthe neergelegd. Deze 
week werd ook bekend gemaakt dat op 14 maart de scholen gesloten zullen zijn in Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland. Wanneer is Overijssel aan de beurt? Nog geen idee. Maar zo 
gauw ik het hoor zal ik u op de hoogte brengen via de mail.  

 
In deze nieuwsbrief nog meer aandacht voor de ongerustheid van de leerkrachten over het 
onderwijs in Nederland en de daarbij behorende werkdruk. In onze ogen de belangrijkste 
reden om er aandacht voor blijven te vragen. In 2024 wordt er een tekort aan leerkrachten 
verwacht van 10.000 leerkrachten. Dat zijn 10.000 full-time banen.  
Op onze school hebben we eigenlijk 4 full-time banen, maar die worden ingevuld door 8 
leerkrachten. Zou je dat landelijk trekken dan hebben we in 2024 zo’n 20.000 leerkrachten te 
kort. Wat gaat dat betekenen voor het onderwijs? Wat gaat dat betekenen voor uw kind? 
Krijgen we dan klassen van 40, 50 of 60 leerlingen? Wat betekent dat voor de kwaliteit van 
het onderwijs? Er moet dus heel snel iets gebeuren. De opleiding duurt 4 jaar. Dus in 2020 
moeten voldoende studenten zich aanmelden voor de opleiding leerkracht Primair Onderwijs 
om het tekort in 2024 op te lossen. Daarvoor hebben we nog 2 jaar de tijd.  

 
Gezin-School-Kerk-dienst:   

Op D.V. zondag 18 februari is er een kerkdienst als afsluiting van de Gezin-school-kerk-week . 
Al jaren werken kinderen van de meeste Protestants-christelijke basisscholen van Kampen in 
februari aan een speciaal GSK-project. 
Op onze school is dit jaar het thema: De Barmhartige Samaritaan! De kinderen zullen in de 
komende weken rond dit thema gaan werken. De dienst word in samenwerking met de 
commissie van het jeugdcontact van de Stinskerk georganiseerd. 
In de gezinsdienst zullen de kinderen worden betrokken, door te zingen, muziek te maken en 
te spreken. Natuurlijk zijn hun werkstukken in de kerk te bewonderen. 

 
 Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zondag 18 februari in de Stinskerk aanwezig te zijn. 
 
Ouderbijdrage 
 Deze week heeft u via de mail het jaarlijkse verzoek gekregen voor de vrijwillige 
 ouderbijdrage. Fijn om te zien dat na 4 dagen al bijna de helft van de ouders het bedrag 
 hebben overgemaakt.  
 
Personeel ziek 

Ook op de Prs. Julianaschool kan het gebeuren dat collega’s ziek worden en geen les kunnen 
geven. Deze week was het ook bij ons raak. Juf Anja ging ziek naar huis en juf Elly had zich al 
ziek gemeld. Juf Mariëlle was bezig met de studie, maar kroop ook liever in bed. En dan ….. 
een invaller regelen! Maar helaas ook bij ons is het gedaan met de invallers. Gelukkig hebben 
we juf Dimara achter de hand, geen leerkracht maar Onderwijsassistent en wat voor één. We 
treffen het maar met haar en ze heeft ons deze week mooi uit de brand geholpen. Maar 
eigenlijk kan het niet en zouden we de kinderen naar huis moeten sturen. Ik hoop dat u dat 
beseft dat ook bij ons de rek eruit is. We hopen niet dat we tot deze maatregel over moeten 
gaan, maar het zou zo maar kunnen. Misschien handig om hier in de buurt afspraken over te 
maken hoe de opvang geregeld zou kunnen worden. 



Schaatsen – LET OP AANMELDEN DIT WEEKEND 
Beste ouders/verzorgers, 
Ook dit jaar gaan we weer schaatsen en wel met de leerlingen van groep 1 t/m 8, bij Flevo-on-
ice in Biddinghuizen. Kinderen van groep 1 t/m 4 mogen deelnemen onder begeleiding van 
een volwassene. 
 
Wanneer? 
We willen op woensdagmiddag 7 februari vanaf 13:30 uur verzamelen bij de schaatsbaan 
Flevo-on-ice in Biddinghuizen. Er kan geschaatst worden van 13:30 tot 16:00uur. Zorg dat u/jij 
op tijd bent! Vanaf 13:45 moet iedereen binnen zijn. 

 Wat gaan we doen? 
De kinderen mogen vrij schaatsen op de 3km ijsbaan, 400m baan en daarnaast is er ook een 
Ice Funn park en de mogelijkheid om echt schaatsles te krijgen voor de echte beginners. Voor 
de jongste is er een krabbelbaan. 
Kosten? 
Deelname is € 4,50 per kind. Bij de ingang verzamelen we en dan kunt u mij betalen, zodat ik 
het in 1x kan afhandelen met Flevo-oni-ce. Graag proberen gepast te betalen! 
Schaatsen huren?, 
Schaatsen huren kosten € 3,-  Dit dient bij de schaatswinkel zelf betaald te worden.  
Vervoer? 
Er moet zelf voor vervoer gezorgd worden, als u rijdt kunt u zelf gratis mee schaatsen. Heeft u 
nog extra plaatsen beschikbaar dan hoor ik dat graag via onderstaand emailadres.  
Inschrijven? 
U kunt alleen de kinderen inschrijven via Sportpas. Hier maakt u eenmalig een gratis account 
aan en kunt u uw kind(eren) inschrijven. De inschrijving sluit op 4 februari. De link naar de 
aanmelding is: https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod  
Wanneer u hier bent klikt u op ‘inschrijven’ bij de aanbieder ‘Buursportcoach Lydia’. Let op: er 
zijn twee kopjes om in te schrijven voor het schaatsen van IJsselmuiden. 
Niet vergeten: 

 Kleding aangepast aan de weersomstandigheden. Regen-/ of skibroek is handig 

 Goed eten voor vertrek! Eigen meegenomen consumpties zijn niet toegestaan 

 Schaatsen(ook te huur voor €3,-) 

 Deze activiteit gaat door bij minimaal 20 aanmeldingen. 

 HANDSCHOENEN ZIJN VERPLICHT! 
Voorwaarden: 
Schaatsen bij Flevonice kan niet onder alle weersomstandigheden doorgaan. Mocht het 
helaas niet door kunnen gaan, dan wordt u uiterlijk 7 februari voor 10:00 uur op de hoogte 
gesteld per mail.  
Kinderen van groep 1 t/m 4 mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassene.  
Contact: 
Lydia Borg: cf.lydia@hotmail.com      
Prinses Julianaschool, Ds. Joh. van der Wendeschool    
 
Sportieve groet,  
Juf Lydia                                 Adres ijsbaan: Strandgaperweg 20, 8256 PZ Biddinghuizen 

 
 
Gratis voor bibliotheekleden: 45.000 gesproken boeken 

https://www.sportpas.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod
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Om te lezen, heb je geen letters nodig. Een goed verhaal zit immers tussen je oren, speelt zich 
af in je eigen fantasie. Daarom biedt de Bibliotheek, naast een collectie grootletterboeken, nu 
een collectie van 45.000 gesproken boeken, exclusief voor mensen met een leesbeperking. 

 Wat zijn gesproken boeken 
Veel boeken zijn tegenwoordig verkrijgbaar als luisterboek. Hoewel een gesproken boek en 
een luisterboek veel op elkaar lijken, zijn ze niet helemaal hetzelfde. Gesproken boeken zijn 
exclusief beschikbaar voor mensen met een leesbeperking en zijn volledig afgestemd op hun 
wensen. Zo worden de boeken op een rustig tempo ingesproken zonder te veel intonatie. Ook 
kun je door een gesproken boek navigeren om bijvoorbeeld naar een volgend hoofdstuk te 
gaan. 

 Gratis voor bibliotheekleden: hoe werkt het? 
Leden van de Bibliotheek Kampen kunnen gratis gebruik maken van 45.000 gesproken 
boeken. Ga naar www.passendlezen.bibliotheek.nl/ om in te loggen met pasnummer en 
wachtwoord (of bibliotheekpincode).  
Geef bij het inschrijven aan dat je een leesbeperking hebt. Je hebt direct toegang tot de 
45.000 gesproken boeken. Medewerkers van Bibliotheekservice Passend Lezen nemen 
telefonisch contact met je op om de gegevens en de verklaring te controleren. 
De gesproken boeken uit deze collectie zijn alleen te beluisteren met een internetverbinding. 
Het downloaden van gesproken boeken is niet mogelijk. 

 Passend Lezen: meer dan gesproken boeken 
Wil je gebruik maken van de grote collectie gesproken boeken en tijdschriften, van de 
collectie brailleboeken, Superboek en andere collecties van Passend Lezen? Wordt dan lid via 
www.passendlezen.nl. Het lidmaatschap kost € 28,00 per jaar (gratis voor 0-18 jaar). Ook 
instellingen kunnen lid worden via www.passendlezen.nl 

 Superboek: voor jeugd en jongeren 
Superboek is de speciale collectie van Passend Lezen voor kinderen en jongvolwassenen. Bij 
Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of Jumboletter voor 
alle leeftijden. De collectie bestaat uit ruim 10.000 jeugdboeken en ongeveer 20 
tijdschrifttitels. Met Superboek wordt lezen leuker! 

 

Onderwijsactie in het land – Geen extra geld? Dan laten wij taken vallen  
Het platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Fryslân, Groningen, 
Drenthe en Overijssel hebben een brief geschreven aan minister Slob. Ze begrijpen dat de 
nieuwe regering niet in één keer de gevraagde 1,4 miljard op tafel kan leggen. Maar als er niet 
op korte termijn middelen bijkomen, dan moeten scholen taken laten vervallen.  
Met hun brief scharen de schoolbesturen zich achter de eisen van PO in Actie. Toch laten ze 
nog eens apart van zich horen omdat zo’n nieuwe oproep nodig is, zegt Jan Sijtsema van het 
platform. Zijn besturen hebben de indruk dat er weinig beweging zit in het gesprek tussen de 
bonden en het Ministerie. In hun brief gaan de besturen nog een stap verder dan PO in Actie: 
komen de extra middelen er niet, dan willen de besturen met leerkrachten, ouders en politiek 
om tafel om te bespreken welke taken de scholen laten vallen om de werkdruk te 
verminderen.  
Het platform verwacht, dat de minister, of één van de ander betrokkenen, het initiatief neemt 
voor het gesprek, waarin afspraken worden gemaakt over welke taken kunnen worden 
afgestoten. 

 

Gemeente Kampen - Steunouder 



In samenwerking met de gemeente Kampen starten 2 projecten met vrijwilligers voor 
gezinnen die behoefte hebben aan ondersteuning. We willen u hier graag in deze nieuwsbrief 
iets over vertellen. Het gaat over het project Steunouder en over het project 
Home-Start.  

                                                                                                                                                  Kampen  
     Heb je een plekje over in je hart, huis, gezin en agenda? 

Sinds november 2017 zijn we gestart met het project Steunouder binnen de gemeente 
Kampen. Steunouders zijn vrijwilligers die hun huis en hart open stellen voor kinderen van wie 
de ouders de opvoeding tijdelijk als pittig ervaren. Dit geeft ouders ruimte om even op adem 
te komen, terwijl het kind tijd en aandacht krijgt van de Steunouder. We zijn op dit moment 
hard op zoek naar Steunouders in Kampen die een kind een dagdeel of een aantal dagdelen 
per week willen opvangen! De eerst volgende training voor steunouders vindt plaats in 
februari/maart.  
Ook als je je als ouder overbelast voelt en graag ondersteuning zou willen van een 
Steunouder, kun je contact opnemen met Annet Horst, coördinator steunouder Kampen  via 
06-30026577 of steunouder@kampen.nl. Meer informatie is er ook te vinden op facebook:  
https://www.facebook.com/Steunouder-Kampen-1980183418952805/ 
 

Ben jij die ouder die 2 of 3 uur per week de 
tijd heeft om een collega-ouder te 
ondersteunen? 
 
Voor Home-Start zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die wekelijks thuis komen bij 

gezinnen met kinderen tussen 0-12 jaar. Ze ondersteunen de ouders met de vraag die zij 
hebben. Ons uitgangspunt is dat als ouders (weer) goed in hun vel zitten, dit een positief 
effect heeft op de kinderen. Met een luisterend oor, het delen van je ervaringen, een 
praktische instelling en optimistische levenshouding kun je zo veel betekenen voor een ander! 
Of misschien heb je juist behoefte aan deze ondersteuning omdat het opvoeden je  zwaar 
valt? 

 Neem dan contact op met Liesbeth Oostra, coördinator Home-Start , 06-51689673 of 
Home-Startkampen@icare.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken op de website 
www.home-start.nl.  

 
 

 

 

 

 

“Ouder moet boete vakantieverzuim meteen 
betalen” 

Het Openbaar Ministerie wil kijken of het 
leerplichtambtenaren de bevoegdheid kan geven direct een boete uit te schrijven bij 
zogenoemd luxeverzuim. Een woordvoerder van het OM bevestigt een bericht in het AD dat 
het hiermee een proef wil gaan draaien. 
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Van luxeverzuim is sprake als ouders hun kinderen zonder toestemming buiten de officiële 
schoolvakanties voor vakantie van school houden. Op dit moment is het nog zo dat een 
leerplichtambtenaar hierover een proces-verbaal naar het OM kan sturen. De officier van 
justitie beoordeelt de zaak dan en beslist vervolgens of er actie moet worden ondernomen. 

 
Bij eenvoudige zaken, waarvan sprake is bij een of enkele dagen verzuim om de vakantie te 
verlengen, kost deze procedure volgens branchevereniging voor leerplichtambtenaren 
Ingrado meer dan hij oplevert. Als een leerplichtambtenaar bij dit soort zaken zelf een boete 
kan opleggen, wordt het OM volgens de vereniging niet onnodig belast en hebben 
leerplichtambtenaren er minder werk aan. Ook betekent het nieuwe inkomsten voor 
gemeenten, die dat weer in het 
onderwijs kunnen steken. 

 
De proef is volgens de woordvoerder 
van het OM nog in een vroeg 
stadium. „We kijken nu of we 
gemeenten kunnen vinden die met 
die proef mee kunnen draaien”, 
aldus de zegsman. 
 
Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee 

 
 
Lerarentekort 
Kijkt u eens op deze pagina en kijk wat er zoal gebeurt in Nederland als 
de meester of juf ziek  is. http://lerarentekortisnu.nl/?okverhaal 
 
 
 
Een heel fijn en gezond weekend, 
Namens team Prs. Julianaschool 
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