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Afgelopen weken hebben we met elkaar een gekke periode achter de rug. Ineens was het 
zover dat we in Nederland de scholen moesten sluiten. Ondanks het feit dat we hier kort 
ervoor al rekening mee hielden, was het toch schakelen. Schakelen voor de leerkrachten om 
op afstand les te gaan geven, schakelen voor de kinderen om niet meer dagelijks te kunnen 
spelen met vriendjes/ vriendinnetjes in de pauze en schakelen voor u als ouder om naast de 
organisatie van uw eigen werk ook nog thuis les te gaan geven aan uw eigen kind.  
Op de meeste plekken is inmiddels structuur gevonden en lopen zaken goed. We begrijpen 
het als het eens een keer een dagje niet lukt, als uw kind niet wil of als u het niet 
georganiseerd krijgt.  
 
Ondanks de vervelende omstandigheden, mogen we ook met elkaar naar mooie dingen 
kijken. De natuur krijgt alle ruimte om haar gang te gaan. Alles staat in bloei en het is 
merkbaar dat we meer thuis zijn; de lucht is schoner. We mogen ook dankbaar zijn voor het 
feit dat we kunnen genieten van het samenzijn. In deze periode schrijven we met elkaar 
geschiedenis en bouwen we hopelijk mooie herinneringen op door meer tijd met onze 
geliefden door te brengen.  
We leven ook met elkaar toe naar pasen. Met pasen mogen we gedenken dat Jezus is 
opgestaan uit het graf. Tijdens de paasviering, die we geheel eigentijds vormgeven, mogen 
we hierbij stil staan.  
 
We wensen iedereen een hele mooie paastijd toe. Geniet van elkaar.  
 
Namens het team, 
 
Sanneke Batenburg en Machteld Metz 

 



Mededelingen 
 
Directie tweedaagse 

 
 
Dag 1: Toekomstgerichte directievoering 
In maart zijn Sanneke en Machteld naar de directietweedaagse geweest.  
De eerste dag van de directietweedaagse hebben we besteed aan het nadenken over de toekomst 
van de directievoering binnen CSG De Waard. 
 
Er komen veel ontwikkelingen op het onderwijs af (professionelere leerkrachten, professionele teams, 
21ste eeuwse vaardigheden, leraren-, directeuren tekort). Hoe kunnen we het leidinggeven en richting 
geven aan het onderwijs binnen onze stichting nou zo goed mogelijk vorm te geven, in de klas, op 
schoolniveau en op stichtingsniveau? Er zijn veel kennis en leidinggevende capaciteiten binnen onze 
scholen. De vraag is hoe we dat zo krachtig mogelijk kunnen inzetten om de uitdagingen, die er velen 
zijn, zo goed mogelijk aan te kunnen. 
 
Als directies van de scholen en directeuren vanuit het bestuurskantoor hebben we met elkaar 
vastgesteld dat een ander model van leidinggeven aan de scholen wenselijk wordt: er is meer 
samenwerking, meer samenhang en meer gedeeld leiderschap nodig, wenselijk en mogelijk. De 
komende maanden gaan we dit verder uitwerken.  
De tweede dag van de tweedaagse hebben we aandacht besteed aan de implementatie van 
Toekomstgericht onderwijs d.m.v. Onderzoekend leren op de scholen. We hebben nagedacht hoe en 
wanneer het onderzoekend leren gerealiseerd kan worden binnen de school. Het uitgangspunt hierbij 
is dat iedere school van CSG De Waard dit opneemt in het school- en jaarplan en dit gerealiseerd 
heeft in 2023.  
 
Inmiddels heeft een projectgroep binnen de stichting de scholing afgerond en zijn de eerste 
ervaringen met onderzoekend leren opgedaan. Leerlingen reageren zeer enthousiast. Onderzoekend 
leren zet hen in de actieve stand en zorgt voor grote betrokkenheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vanuit de MR 

Onlangs heeft de medezeggenschapsraad van "De Kriekenhof" het bericht uit laten gaan dat er met 
ingang van het nieuwe schooljaar een vacature zal ontstaan in de oudergeleding. Sjaan de Geus 
neemt na een periode van vier jaar afscheid van de MR, omdat haar dochter uit groep 8 straks de 
school gaat verlaten. Gelukkig hebben wij een reactie ontvangen op onze oproep. Jurrian Hensen is 
bereid om voor de periode van vier jaar zitting te nemen in de MR. Omdat er zich geen verdere 
kandidaten hebben aangemeld, hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden. 

Wij heten Jurrian van harte welkom in de MR en zijn blij dat de lege plek die straks ontstaat door een 
nieuwe ouder kan worden ingenomen. 

De MR van "De Kriekenhof" wordt dan met ingang van het nieuwe schooljaar gevormd door: 

● Henny van Nieuwaal, personeelsgeleding 
● Marcelle Bos, personeelsgeleding (secretaris) 
● Jurrian Hensen, oudergeleding 
● Gerhard Schipper, oudergeleding (voorzitter) 

In het volgende berichtje stelt Jurrian zich aan u voor: 

Ik ben Jurrian Hensen, 32 jaar, getrouwd met Anne en vader van Noah (groep 2b) en Micha (groep 1 
in oktober). Als kind heb ik zelf op de Kriekenhof gezeten en nu geniet ik als ouder enorm van deze 
prachtige school. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de reisbranche en als burgerraadslid 
actief voor de ChristenUnie Hoeksche Waard. Waar mogelijk probeer ik mijn steentje bij te dragen en 
toen de vacature voor de MR onder de aandacht gebracht werd, zag ik dit als een mooie gelegenheid 
om ook voor school actief te worden. 

 
Klankbordgroep 7 april 2020 
Door de omstandigheden rondom de Corona willen we de klankbordgroep voorlopig uitstellen. Op een 
later moment willen we deze inplannen. Voor iedereen die zich heeft opgegeven, hartelijk dank 
hiervoor. We hopen dat u zich dan opnieuw opgeeft.  
 
Eindtoets IEP 
Zoals eerder bekend is gemaakt, vervalt de eindtoets voor groep 8.  
 
Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de school te waarborgen en verder te verbeteren, gebruiken we het 
kwaliteitssysteem van WMK. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn gevraagd een vragenlijst 
in te vullen rondom veiligheid, zodat we goed in kaart kunnen brengen wat we als school goed doen, 
of waar we sterk in zijn, maar ook wat we nog verder kunnen verbeteren. De antwoorden zijn anoniem 
verwerkt. 
 
De uitslag:  
De leerlingen ervaren het positief hoe de leerkrachten de leerlingen steunen als zij geplaagd/gepest 
worden. De leerlingen gaven daarnaast ook aan dat ze het naar hun zin hebben op school en in de 
klas. De leerlingen hebben aangegeven dat ze weinig tot niet pijn gedaan worden op school en dat ze 
zich veilig voelen. 
 
Een aandachtspunt volgens de kinderen is de TSO. Tijdens de overblijf vinden soms nog wel 
ongeregeldheden plaats en dat vinden de kinderen jammer.  
 
De leerlingen gaven de school voor veiligheid het cijfer: 8,7. 
Ik heb het naar mijn zin op school: 8,1. 



 
 
 
 
 
Overig nieuws 
Paasviering  
Ondanks het feit dat we geen school hebben, willen we toch graag met elkaar een paasviering doen. 
De vieringen zijn een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Wij zullen de viering volgen van Verus. 
De leerkrachten brengen de leerlingen op de hoogte van de paasviering.  
 
Schoolreis en Koningsspelen 
Wat een tegenvaller, maar de Koningsspelen en onze schoolreis kan niet doorgaan wegens de 
Corona. We zijn met elkaar als team aan het nadenken over een alternatieve dag waarin we iets 
leuks doen met de kinderen. Dit zal geen schoolreis zijn omdat we dit niet kunnen organiseren op 
korte termijn, maar het zal zeker een leuk moment worden met de school.  
 
Schoolvoetbal groep 
Helaas is de schoolvoetbal afgelast door de Corona.  
 
 
Start meivakantie op 17 april 2020 
In de meivakantie (17 april ™ 5 mei) zal er geen onderwijs gegeven worden en kunt u genieten van 
thuis zijn met de kinderen zonder aan lessen/ thuisonderwijs te moeten nadenken. De leerkrachten 
zijn vanaf 6 mei weer beschikbaar voor uw kind.  
 
Jarigen 
 
1 april Luuk gr 7/8 12 april Jort gr 7/8 

2 april Milan gr 4/5 23 april Micha gr 1/2 B 

7 april Ilyas gr 5/6 23 april Jesaja gr 1/2B 

8 april Angelica gr 3 25 april Lynn gr 1/2B 

9 april Niek gr 1/2A  28 april Fedde gr 7/8 

15 april Fleur gr 1/2 B  
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Verkeer: op de fiets naar school  
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