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Pinksteren 
Op het tempelplein in Jeruzalem komen duizenden mensen bij elkaar. Het geluid van 
de wind en de tekenen van vuur laten zien dat de Heere Jezus doet wat Hij beloofde. 
De Heilige Geest is uitgestort. Wat een grote zegen! Het werk van de Heilige Geest 
gaat door! Wij hebben het allemaal nodig dat Hij plaats maakt voor de Heere Jezus in 
ons hart. 
Op vrijdag 13 mei hebben in de Petruskerk de kinderen, (groot-)ouders en andere 
belangstellenden gezongen, gemusiceerd, gelezen en geluisterd. We hebben de 
opdracht te vertellen. Daarom was het thema ‘Verkondigt alle landen …”. Niet ieder 
mens heeft de roeping om naar het zendingsveld te gaan. We heeft iedereen in zijn 
eigen omgeving de opdracht om getuige te zijn. Wilt u de bijeenkomst naluisteren? 
Dat kan via www.kerkopmroep.nl 
  
Personeel  
Juf Van der Wijngaard ging na de voorjaarsvakantie ook op woensdag les geven in 
groep 6. Zo kon juf Van Buren minder gaan werken en komen niet meer dan twee 
leerkrachten voor de groep. Juf Van Binsbergen geeft nu op woensdagmorgen in 
groep 7 de lessen. 
Juf Pos maakte gebruik van het recht om ouderschapsverlof op te nemen. Op 3 maart 
is haar laatste werkdag in groep 8. Juf Nobel is in haar plaats benoemd en geeft nu 
op donderdag les aan groep 8. 

 
Kinderen gaan en komen 
Verschillende veranderingen van de achterliggende maanden vermelden we nog een 
keer. In december zijn Liselot (gr 6) en Carlos Dijkgraaf (gr 2) uit Middelharnis naar 
Woerden gekomen. Judith (gr 6), Marijn (gr 4) en Anne (gr 0) Boerefijn zijn naar 
Hendrik-Ido-Ambacht gegaan, toen hun moeder hertrouwde. Joël (gr 6) en Saron (gr 
1) van Andel wonen nu in Kockengen en komen van het Kompas in Montfoort. Hannah 
(gr 8), Joël (gr 6), Job (gr 3) en Nathanaël  
(gr 1) de Wit zijn met hun ouders uit Guinee op verlof in Nederland. Voor een kind is 
het ingrijpend om van school te veranderen. We hopen dat ieder zich snel thuis voelt 
op zijn of haar nieuwe school! 

 

 
 
 

http://www.kerkopmroep.nl/


4 
 

Ontwikkeling van het onderwijs 
Betekenisvol thematisch werken 
In de groepen 4 tot en met 8 is de leerstof van vaderlandse geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuurkennis in een betekenisvol thema gezet. De leerstof uit de 
gewone methoden is hierom anders gerangschikt. Het thema krijgt zo meer betekenis, 
omdat de leerkrachten de inhoud naar de praktijk van de kinderen vertalen. Met deze 
aanpak beogen we onderwijs aan hoofd, hart en handen beter vorm te geven. De 
kinderen genieten van deze vorm van onderwijs, daarover kunt u meer lezen op de 
website. 
Keuze nieuwe methode 
In de achterliggende jaren hebben we vooral geïnvesteerd in het opbrengst gericht 
werken, waarbij de vakken lezen, spelling en rekenen veel aandacht kregen. Nu zijn 
de zaakvakken aan de beurt. Twee werkgroepen buigen zich over de keuze van een 
methode voor Aardrijkskunde en Vaderlandse geschiedenis. De leerkrachten 
bestuderen de methoden, geven lessen uit de verschillende methoden en vergelijken 
de verschillen om tot een goede afweging te komen.  
 
Dyslexie  
Tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn er verschillen ten aanzien van 
dyslexieonderzoek. Regelmatig krijgen wij vragen over kinderen die op het voortgezet 
onderwijs een dyslexieverklaring ontvangen, terwijl dat bij ons op school niet ging. Op 
de website staat een artikel waarin we de verschillen uitleggen.  
 

Tweede prijs 
De kinderen van groep 7 hebben meegedaan aan een techniek wedstrijd. Ze moesten 
een nieuwe gebouw voor de Tweede Kamer ontwerpen. Tijdens de bijeenkomst 
zetten ze een prima presentatie neer. Daarmee verzekerden ze zich van de tweede 
plaats. Van harte gefeliciteerd!  
 

Gastlessen en informatieavond 
In het najaar heeft de vader van Matthias de Bruijne een onderzoekje uitgevoerd 
onder de ouders van de leerlingen van groep 8 over het geven van een smartphone. 
Veel ouders hebben aangegeven graag samen nader afspraken te maken.  
Onze oud-leerling A.S. (Steven) Middelkoop werkt bij Yona (www.yona.nu) en heeft 
twee gastlessen gegeven in groep 8. Ook heeft hij een Informatieavond verzorgd voor 
de ouders en de leerlingen van groep 8 op 24 maart 2016. Ouders en kinderen hebben 
gezamenlijk, maar ook in groepen nagedacht over het omgaan met sociale media. Op 
de klassenpagina van groep 8 leest u een samenvatting van de avond. 
 

Kaarten van kernwaarden 
Dinsdag 17 mei is de vierde kernwaarde kaart aan alle kinderen uitgedeeld. Een 
groepje ouders maakte al eerder een kaart over vertrouwen, verantwoordelijk en 
gehoorzaam. Staat een kernwaarde op school centraal, dan komt een kaart mee naar 
huis. Zo weten ouders welke waarde bijzondere aandacht krijgt. En ze kunnen met 
behulp van Bijbelleesrooster, een Psalm en een lied en enkele tips om te doen 
aandacht geven aan de kernwaarde. Alle kaarten staan ook op de website van de 
school. 
 

 

http://www.yona.nu/
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Huisvesting 
Per 1 januari 2015 krijgt ons bestuur budget van het Rijk om het buitenonderhoud te 
financieren. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud ligt vanaf die datum 
niet meer bij de gemeente Woerden, maar bij het schoolbestuur. Door deze 
decentralisatie zal de samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen een 
nieuwe invulling krijgen. 
De wethouder (voorheen Dhr. Bob Duindam) wil krachten, kennis en financiën 
bundelen in een samenwerkingsverband en de mogelijkheden van 
doordecentralisatie met verschillende mogelijke uitkomsten verkennen. Om hierover 
een weloverwogen keuze te maken moet onderzoek plaatsvinden naar deze 
mogelijkheden. Doordecentralisatie wil zeggen: de schoolbesturen krijgen de 
middelen voor nieuwbouw of renovatie, en hiermee ontvangen zij ook de 
verantwoordelijkheid. Dat heeft grote consequenties en er zijn veel vragen. Die 
moeten eerst beantwoord worden, voor een weloverwogen keuze gemaakt kan 
worden. Enkele vragen zijn: Hoe groot is het bedrag dat dan verstrekt wordt? Waarop 
is dit bedrag gebaseerd? Welk bedrage is nodig voor renovatie of nieuwbouw? 
Wanneer kom je in aanmerking voor nieuwbouw? Welke criteria gelden dan? En wat 
is de definitie van renovatie? Hoe omschrijf je dit? Welke voorwaarden zijn daarbij 
gedefinieerd? Kan een éénpitter de verantwoordelijkheid dragen voor renovatie of 
nieuwbouw? Wat komt in de doordecentralisatie: renovatie, onderhoud en/ of 
nieuwbouw? 
In Woerden zijn veel schoolgebouwen ouder dan 30 jaar. De gemeente ziet enorme 
kosten op zich af komen. In de gemeentelijke systematiek is niet gespaard voor 
nieuwbouw.  
Een werkgroep consensusoverleg Woerden is onder leiding van een extern 
adviesbureau HEVO bezig met de eerste fase van het onderzoek: vaststellen van het 
ambitieniveau en de financiële haalbaarheid. Duidelijk moet zijn welk ambitieniveau 
de gemeente en de schoolbesturen nastreven, welke kosten dat meebrengt en 
hoeveel middelen beschikbaar zijn. Het schoolbestuur moet in juni 2016 instemmen 
met het ambitieniveau en de financiële haalbaarheid. Bij een positief advies volgt een 
proces gericht op een keuze uit de drie opties die in de volgende alinea staan. De MR 
moet instemmen met de keuze.  
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Bestuursverslag  
Op de website van de school staat het volledige Bestuursverslag 2015. Een 
samenvatting met de kernpunten uit het verslag vindt u in een bijlage. 
 

 

Wilt u ons financieel steunen? 
Bij het Schoolnieuws ontvangt u een acceptgirokaart. Uw bijdrage stelt het 
schoolbestuur zeer op prijs! Uit de giften worden zaken betaald die niet uit de 
onderwijsmiddelen vergoed mogen worden. Hierbij kunt u denken aan de organisatie 
en de uitbreiding van de prentenboekenbibliotheek.  
 
Een deel van de bijdrage is voor de vervoerstichting, de Koninginnedag, de 
kerstboeken en de aanschaf van spelmateriaal en speeltoestellen. Het schoolbestuur 
ziet uw bijdrage met belangstelling tegemoet! 
 
Voor begunstigers is het goed te weten, dat de stichting Reformatorisch Onderwijs 
voor Woerden en omgeving een ANBI-status heeft. Deze Algemeen Nut Beoogde 
Instelling (ANBI) – status levert begunstigers van de stichting fiscaal voordeel op. De 
giften zijn aftrekbaar voor de belasting. 

S.J. Elshout, 
penningmeester 

 
 
Website 
In deze Schoolnieuws verwijzen we verschillende keren naar de website. In dit jaar is 
de site vernieuwd. Het is de moeite waard om een kijkje te nemen op 
www.jandebakkerschool.nl  
 

Met vriendelijke groet, 
A.P. Schalk 

Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jandebakkerschool.nl/
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