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In januari worden de nieuwe leerlingen aangemeld. Daarna begint
voor de school weer een tijd van puzzelen, passen en meten. De formatie voor het volgende jaar moet weer gemaakt worden. Het leerlingaantal van de school bepaalt ook hoeveel groepen er gemaakt
kunnen worden en hoeveel leerkrachten er aan het werk kunnen zijn
in school. Het leerlingen aantal van de Frits Bodeschool blijft het komende jaar stabiel. Daardoor kunnen we voor het volgende jaar weer
12 groepen maken.
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Inmiddels weten we al welke groepen dat zijn en kunnen we er ook
een leerlingaantal aan koppelen. De ervaring leert dat dit echter nog
wel kan fluctueren met hier en daar een leerling erbij of eraf. Toch
vinden we het belangrijk het groepen plaatje alvast met u te delen.
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Als de groepen bekend zijn dan is de volgende stap het kijken naar de
leerkrachten die er les gaan geven. In grote lijnen zijn we daar al over
uit, maar omdat er nog een aantal zaken onduidelijk zijn kunnen we
die nog niet met u delen. Wel weten we dat Juf Kapitein met pensioen gaat en volgend jaar niet meer in ons team terug zal komen. Vanaf deze plek willen we haar al hartelijk danken voor alles wat ze voor
de kinderen en voor school heeft gedaan.
De laatste stap is dan het verdelen van de leerlingen over de groepen.
Zo ver zijn we echter nog lang niet. De verwachting is dat we daar in
juni mee bezig gaan. Uiteraard zullen we dat ook weer zo snel mogelijk delen en zo zorgvuldig mogelijk doen.

Belangrijke data:
 Meivakantie: 27 april tot en met 4 mei.
 Luizencontrole: woensdag 9 mei.
 Hemelvaart: 10 mei en 11 mei vrij.
 Sportdag gr 8: 23 mei. Reservedatum: 30 mei.
 Ouder– leerling gesprekken: 22 en 24 mei.
 Extra vrije dag: 16 juni.
 Schoolreis gr 3-7: 21 juni.
 Schoolkamp: 25 tot en met 27 juni.

Uitkomst enquête Vieringen.
Een paar weken geleden vroegen we uw mening via een korte enquête over de vieringen van school. We hebben toen de toezegging gedaan de uitslag via de Schoolbode met u te delen. Dat doen we via dit schrijven. De
enquête is onder alle adressen van de vereniging uitgezet. Er hebben 72 respondenten een reactie gegeven.


Over het aantal vieringen zijn de meningen verdeeld. Twee ouders vinden het aantal te weinig, een meer
dan een kwart van de respondenten vindt het te veel en twee derde vindt het aantal vieringen goed.



De Kerstviering wordt het meest gewaardeerd.



De paasviering wordt daarna het meest gewaardeerd.



Meer dan de helft van de respondenten vindt de eindviering het minst waardevol.



De startviering wordt genoemd als tweede, minst waardevolle viering.



Een andere invulling van de vieringen zoals bij Kerst wordt door een 85 procent van de respondenten
goed gewaardeerd.



De tijdstippen van de vieringen worden ook door 85 procent van de respondenten goed gewaardeerd.



Ruim 75 procent van de ouders geeft aan geen actieve bijdrage aan het organiseren van de vieringen te
willen leveren.



De ouders die wel een bijdrage willen leveren zouden dat voornamelijk willen doen door het meedenken
rond een thema en de voorbereiding. Slechts 3 ouders geven aan tijdens de viering te kunnen musiceren
of zingen.

Dit onderwerp is ook tijdens een teamvergadering besproken. Daaruit kwamen de volgende punten;


De leerkrachten waarderen Kerst en Pasen het meest.



De startviering wordt door leerkrachten het minst gewaardeerd.



Als het gaat om het aantal vieringen dan geeft de grote meerderheid aan dat 2 vieringen per jaar genoeg
is.



Driekwart van de leerkrachten waardeert een andere invulling van de viering positief.

Nu we weten hoe er over de vieringen gedacht wordt en hoe ze gewaardeerd worden kunnen we ook aangeven
hoe we in de toekomst hier mee om zullen gaan als school. Duidelijk dat we de manier waarop we nu de vieringen doen niet vol te houden is voor de toekomst. Voor de leerkrachten is het werkdruk verhogend en de ouders
geven aan niet actief te willen/kunnen participeren in vieringen.


Kerst en Pasen zullen we voortaan om en om in de kerk vieren met ouders. Het ene jaar Kerst in de kerk
met ouders en Pasen op school zonder ouders. Het jaar daarop Kerst op school zonder ouders en Pasen
in de kerk met ouders.



De start en eind viering krijgen voortaan een andere vorm.

Pagina 2

S C H O O L B O DE

Privacy wetgeving.
Binnen Schoolvereniging Rehoboth vinden we de privacy van leerlingen, hun ouders of verzorgers en van onze
medewerkers van groot belang. Het is niet alleen een recht voor iedereen, maar ook belangrijk voor een gevoel
van veiligheid en welbevinden.

Voor het uitvoeren van ons werk, het onderwijs geven aan kinderen en het begeleiden, hebben we informatie
nodig; over onze leerlingen, maar ook over u als ouders en verzorgers en over onze medewerkers. We zijn verplicht bepaalde informatie vast te leggen die relevant zijn voor de inschrijving, het ontvangen of geven van onderwijs en de begeleiding. Daarnaast zijn er gegevens, die niet verplicht zijn, maar wel handig of omdat het u en
andere ouders een beeld geeft van wat we op school allemaal doen; denk daarbij bijvoorbeeld aan foto’s van
activiteiten.
Om dit alles te regelen hebben we een Beleidsdocument IBP en een Privacyreglement opgesteld. Deze kunt u
inzien op de website van Schoolvereniging Rehoboth.

Meldingen of klachten. Mocht u merken, dat de vereniging of de school zich niet houdt aan het privacyreglement, dan kunt u dat allereerst melden bij de Algemeen Directeur of de directeur van de school. Dat geldt ook
voor signalen over verkeerd gebruik van gegevens, waaronder foto’s. Maar ook wanneer u een vermoeden
heeft van of informatie heeft over gegevens die onterecht in handen zijn gekomen van derden. Is het om bepaalde redenen niet mogelijk om dit via de directeur te melden, of heeft u een klacht over hoe de directeur uw
melding afgehandeld heeft? Dan kunt u ook mailen naar ons meldpunt. Deze is bereikbaar via meldpuntibp@rehoboth.nu. U kunt ook het online meldingsformulier op de website van de school of van de stichting
hiervoor gebruiken. Het formulier is zowel digitaal in te vullen als op papier met de download-versie. Voor zeer
dringende situaties is er ook een telefoonnummer beschikbaar. Deze staat vermeld op de website van de school
en de vereniging. Klik hier voor het digitale meldingsformulier.
Klik hier voor de te printen versie van het meldingsformulier. (Na het invullen kunt u deze in een gesloten envelop opsturen naar onderstaand adres t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming)

Functionaris voor Gegevensbescherming. Om toe te zien op de naleving van de wet op de privacy en het binnen Schoolvereniging Rehoboth vastgestelde beleid en voor het afhandelen van meldingen of klachten hebben
we een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld:

Catharinus Doornbos
Functionaris voor Gegevensbescherming Vlaak 14 8321RV Urk
meldpunt-ibp@rehoboth.nu 06-83796513
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Privacy op school.
Aansluitend op het volgende artikel nog het volgende bericht rondom privacy. Per 1 mei gaat de wetgeving rondom de privacy van leerlingen behoorlijk veranderen. Gegevens moeten goed afgesloten
bewaard worden of goed beveiligd weggezet in de computer. Zaken die voorheen normaal waren om
te delen, denk bijvoorbeeld aan een adressenlijst van de klas voor speel afspraken, mogen dan niet
meer gedeeld worden. Binnen de vereniging wordt nu in kaart gebracht welke dingen we moeten veranderen om aan de wet te voldoen. Daar zult u ongetwijfeld nog meer over horen in de toekomst.
Wat we al wel kunnen delen is dat er na 1 mei niet meer zo maar foto’s van leerlingen gemaakt mogen

worden tijdens de activiteiten op school en op het plein. Niet door de leerkrachten, maar ook niet
door u als ouders. Goed om het achterhoofd te houden als u bijvoorbeeld foto’s maakt tijdens het vieren van een verjaardag. Uw eigen kind mag erop, maar de rest niet. En delen mag al helemaal niet van
dergelijke foto’s.

Schoolreis.
Links en rechts informeren de leerlingen al of de bestemming van het schoolreisje bekend is. We gaan dit jaar
naar dierenpark Amersfoort met de groepen 3 tot en met 7. Datum: 21 juni. De kosten bedragen 20 euro per
leerling. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL44 RABO 0102050635 t.n.v. Frits Bodeschool. Om
verwarring te voorkomen is het belangrijk dat u bij het overmaken in de omschrijving duidelijk de naam van uw
kind(eren) noemt en de groep waar ze in zitten! Dus bijvoorbeeld ‘schoolreis Jan Wakker, groep 5 en Jannie
Wakker groep 7’.
U kunt het geld overmaken vanaf 1 mei tot en met 15 mei. Dat voorkomt weer gedoe met andere gelden die
gestort moeten worden en is voor je jaarrekening beter. Zit uw kind in groep 8? Dan heeft u al een schrijven
gehad over de kosten van kamp. Het zou wel fijn zijn als u dat bedrag ook in deze periode overmaakte. Het
schoolreisje voor de kleuters hoeft u pas later te betalen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking hierin.
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MR.

Op bovenstaande foto ziet u de leden van de medezeggenschapsraad. Mevrouw Romkes, mevrouw van Slooten
en mevrouw Kroon vertegenwoordigen de ouders. Meester Cleveringa, juf Kuijper en juf Westra vertegenwoordigen de leerkrachten van school. De medezeggenschapsraad denkt mee bij belangrijke besluiten en geeft op
sommige onderdelen advies aan de schoolleiding. Bij een aantal onderwerpen hebben zij instemmingsrecht.
Vanaf deze plek zal de MR u informeren over de vergaderingen en werkwijze.

Schoolfotograaf.
Na het maken van de schoolfoto’s had u tien dagen de tijd om de foto’s te bestellen met de bijbehorende code. Inmiddels hebben wij contact gehad met de schoolfotograaf en deze heeft de periode
waarin u nog foto’s kunt bestellen verlengd. U kunt tot 3 mei nog terecht op de website en daar de
foto bestellen als u dat wilt. Bent u de inlogcode kwijt? Dan heeft school ook uw code. Die kunt u bij
de directie opvragen.

Schrijfopdracht groep 6.
Groep 6a kreeg de taalopdracht om een artikel te schrijven. Omdat we in ons onderwijs zo veel mogelijk willen aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zijn er artikelen geschreven over het
werken aan de Vlaak. Dit naar aanleiding van een krantenartikel in het Urkerland over de voorgenomen werkzaamheden aan de Vlaak. In het artikel moesten de leerlingen hun mening formuleren en
weer te geven waarbij op een goede manier gebruik wordt gemaakt van de interpunctie. Een aantal
artikelen treft u aan op de volgende bladzijde van deze schoolbode.
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Artikelen groep 6.

Veranderingen in de schoolvereniging.
Urk, 24 april 2018
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van onze schoolvereniging Rehoboth,
Via deze nieuwsbrief wil ik u van een aantal zaken op de hoogte stellen.
Allereerst wil ik mij even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Wilma Dorleijn-van Dijken. U hebt mogelijk mijn naam
reeds gelezen op de website van de vereniging. Sinds 1 december 2017 ben ik bij Rehoboth werkzaam in de functie van
algemeen directeur (ad interim). Dit om tijdelijk de vacature in te vullen, die is ontstaan door het vertrek van de heer
Wilfred de Vries (één van de twee algemeen directeuren) Totdat er een nieuwe algemeen directeur is aangesteld mag ik
samen met de heer Eldert Schouten de vereniging leiden. En wat voor vereniging: een vereniging met zeven mooie scholen, op deze scholen enthousiaste leerkrachten/medewerkers en ouders, die zich op verschillende manieren met veel
plezier inzetten. En natuurlijk ook fantastische leerlingen, uw kinderen! Ook het bestuurskantoor is een prima werkplek
met fijne medewerkers. Zij en de leden van het toezichthoudend bestuur zijn erg betrokken en doen professioneel hun
werk! Kortom, het is hier heerlijk om te werken. Ik rijd iedere dag met veel plezier naar Urk.
Voor de definitieve invulling van de vacature algemeen directeur heeft het toezichthoudend bestuur een advertentie geplaatst en is met behulp van een extern bureau de sollicitatieprocedure gestart. In de sollicitatiecommissie zaten diverse
geledingen van onze vereniging: ouder- en personeelsgeleding GMR, directeuren, medewerkers van het bestuursbureau
en natuurlijk leden van het toezichthoudend bestuur. De commissie heeft voortvarend gewerkt en dat heeft als resultaat
gehad, dat er met ingang van 1 juli a.s. een nieuwe algemeen directeur is benoemd. Het is de heer J. (Johan) de Jong uit
Hierden. De heer De Jong is sinds 2008 werkzaam als senior onderwijsadviseur/accountmanager bij Centraal Nederland,
een onderwijsadviesbureau. Daarvoor was hij werkzaam als respectievelijk groepsleerkracht, intern begeleider en vervolgens als directeur van verschillende basisscholen. Ook was hij (extern) vertrouwenspersoon van diverse verenigingen.
Kortom: iemand met veel ervaring in het basisonderwijs! De heer De Jong is getrouwd, heeft drie kinderen en is lid van de
PKN. Het is wellicht ook wel leuk te weten, dat hij dirigent is van een gospelkoor alsmede dirigent van een jeugdharmonie.
Wij feliciteren de heer De Jong van harte met deze nieuwe baan en wensen hem veel wijsheid en bovenal Gods zegen op
zijn werk hier op Urk.
En dan nog aandacht voor het volgende.
Op 1 augustus a.s. zal de heer Eldert Schouten op eigen verzoek zijn functie als algemeen directeur neerleggen. Hij zal
vanaf die datum als staffunctionaris personeel zijn huidige werkzaamheden gewoon voortzetten. Hier zijn wij natuurlijk
erg blij mee!
Zelf blijf ik tot 1 augustus a.s. Er is dan nog een maand van overdracht naar de heer J. de Jong.
De vereniging Rehoboth zal vanaf die datum worden geleid door één algemeen directeur met daarboven een toezichthoudend bestuur.
Graag wens ik u alvast een goede voorjaarsvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Wilma Dorleijn-van Dijken
algemeen directeur a.i.

