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   dr. de Boerstraat 42 
   1511 VH Oostzaan 
    tel. 075 2010115     
    info@korenaar.nl           
    www.korenaar.nl 
 
          #deKorenaarCBS 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 8  2021-2022 
 
Agenda          
07-03 t/m 11-04 Ondernemend project; thema: Ecosfeer 
15-03-2022  Excursie: Me, myself & Mahler, Concertgebouworkest- groep 8 
16-03-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur IB-kamer 
22-03-2022  Ogen en oren screening unit 1 en 2 
22-03-2022  Ontdek Cinema  6/7 F, Eye Filmmuseum 
24-03-2022  Ontdek Cinema 6/7 H, Eye Filmmuseum 
25-03-2022  Een koffer vol film, groep 1/2 B, 1/2 C en 1/2 D;  Eye Filmmuseum 
30-03-2022  Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur (IB-kamer) 
05-04-2022  Ontdek Cinema 6/7 E, Eye Filmmuseum 
07-04-2022  Groep 3, 4 en 5 Fluxus Filmtheater, Calamaty 
08-04-2022  Nieuwsbrief 9 
11-04-2022  Mad Science shows 
11-04-2022  Afsluiting Project, inloopavond gr. 1 t/m 5 van 18.00-19.00 uur 
                                                                                               gr. 6 t/m 8 van 19.00- 20.00 uur 
13-04-2022    Inloopspreekuur Jeugdteam 8.30 – 9.30 uur (IB-kamer) 
14-04-2022  Studiedag voorafgaand aan het Paasweekend; de kinderen zijn vrij. 
15 t/m 18-04  Paasweekend 
    

 Van Harte Gefeliciteerd! 
maart  april 

12-03       Sil 21-03       Liv-Lily 01-04       Floris 

13-03       Sara 22-03       Thomas 01-04       Esmee 
14-03       Nischal 25-03       Sydney     04-04       Fiene 

14-03       Joppe 26-03       Emma 04-04       Isabella 
15-03       Tayler 26-03       Matz 04-04       Mike 

16-03       Cas 29-03       Hailey 04-04       Megan 
17-03       Huub 29-03       Xavier 06-04       Abiageal 
19-03       Clarice 30-03       Lynn  
20-03       Olivier   
   

                    Trakteren mag, mits klein en voorverpakt 😊 
 

http://www.korenaar.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.milestonemktg.com/contact/twitter-logo/&ei=a8hlVJa2FIfKaPuNgdgK&bvm=bv.79400599,d.d2s&psig=AFQjCNEB3FBPdfjedNf3SMp10_-VpwBxHA&ust=1416042968703514
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Van de directie  
 

We zijn deze week gestart met ons jaarlijkse ondernemende project. Het overkoepelende 

thema voor de hele school is ‘Ecosfeer’. In unit 1-2 gaan ze het vooral hebben over 

kriebelbeestjes en insecten, in unit 3-4-5 gaat het over klimaatverandering en in unit 6-7-8 is 

het thema water. De komende weken zullen de kinderen leren en werken over deze 

onderwerpen. Op maandag 11 april is de afsluiting van het project, waarbij alle ouders 

worden uitgenodigd. De kinderen zullen op creatieve wijze laten zien waaraan zij tijdens het 

project hebben gewerkt en wat ze hebben geleerd. Wij kijken ernaar uit om u dan in de 

school te ontvangen! De projectavond is voor unit 1-5 tussen 18.00 en 19.00 uur en voor 

unit 6-8 van 19.00- 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om even door te lopen naar de 

andere units! 

 

De afgelopen weken zijn de 10-minuten gesprekken (gr. 3 t/m 8) gevoerd. Een moment om 

samen met ouders en kind te praten over de ontwikkeling. Ook een moment waarop we de 

ouders weer in de school konden ontvangen. Dat was weer fijn! 

Voorafgaand aan de gesprekken zijn de rapportages met u gedeeld. Dat is niet helemaal 

gelopen zoals we zouden willen. Met name in unit 6-7-8 hadden we wat technische 

problemen met het ouderportaal. Wij hebben van een aantal ouders en de MR feedback 

gekregen op de inhoud van de rapportages en ook het team ziet dat er verbeterpunten zijn. 

We werken aan een de doorontwikkeling van onze rapportage en hopen bij het volgende 

rapport al verbeteringen te kunnen doorvoeren.   

 

Bij deze nieuwsbrief treft u als extra bijlage de samenvatting van het 

tevredenheidsonderzoek dat in november is afgenomen bij ouders, personeel en leerlingen. 

Deze samenvatting is tot stand gekomen door een stakeholdersanalyse, waarbij teamleden 

en ouders onder leiding van een procesbegeleider van B&T de resultaten hebben besproken. 

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek waren positief. Uit het onderzoek komt als 

belangrijkste aandachtspunt de ouderbetrokkenheid naar voren. Doordat ouders de 

afgelopen jaren weinig in de school zijn geweest is het nog belangrijker dat duidelijk is hoe 

de communicatielijnen lopen. We werken aan een beleidsplan ouderbetrokkenheid waarin 

we dat uitwerken. Uiteraard zal de MR hierbij betrokken worden en zult u geïnformeerd 

worden over de uitkomsten daarvan. 

 

De personele bezetting is weer stabieler geworden. Kortdurende zieken hebben we nog 

steeds, maar gelukkig lijkt het wat rustiger te worden. Linda Prince is gestart met haar re-

integratie en gaat heel rustig haar uren opbouwen. Zij doet voorlopig alleen taken buiten de 

klas. Aline Prins (unit 1-2) en Kees Peter Broek (ICT) zijn inmiddels helemaal hersteld. 
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Ouders in de school  

De corona maatregelen worden binnenkort weer helemaal losgelaten. Daar zijn we heel erg 

blij mee. Nog steeds zijn er collega’s, kinderen en ouders die corona hebben en dat blijft 

vervelend. De impact wordt echter steeds minder. Graag gaan wij weer ouders in de school 

ontvangen. Al eerder meldden wij u dat wij niet volledig terug willen naar hoe het was voor 

de pandemie. We ervaren meer rust in de school, we hebben meer aandacht voor de 

kinderen bij binnenkomst en de kinderen zijn veel zelfstandiger geworden. Dat willen we 

behouden. Natuurlijk missen we de informele contacten en de verbinding met ouders. We 

willen de komende periode gaan uitproberen wat goed voor iedereen zou kunnen werken.  

 

We willen alle ouders de gelegenheid geven om 1 x per week met hun kind mee naar binnen 

te komen. Dat kan op maandagochtend of op vrijdagochtend van 8.20- 8.30 uur. 

Daarbij hebben we de volgende verzoeken:  

• Laat uw kind zelf de jas, tas en het eten/drinken regelen. Ze kunnen dat zelf! 

• Zorg ervoor dat u om 8.30 uur de klas en de school uitgaat, dan kunnen wij op tijd 

beginnen. 

• Kies de maandag- of de vrijdagochtend, zo spreiden we het aantal ouders in de 

school en voorkomen we drukte. 

 

Deze inloopmomenten starten volgende week, vanaf maandag 14 maart en we zullen dit na 

een aantal weken evalueren en indien nodig bijstellen. 

 

Unit 6-7-8 in actie voor Oekraïne 

 
Het nieuws van de afgelopen tijd laat ook bij ons een flinke indruk achter. Een aantal 
leerlingen uit de unit zijn zelf al in actie gekomen, nu doen wij dit met z’n allen! 
Wilt u ons hierbij steunen? 
Kom dan op woensdag 16 maart van 12.00-13.00 uur onze zelfgemaakte armbandjes kopen! 
Alle opbrengsten gaan naar Giro 555. 
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Update MR 
Beste ouders en leerkrachten,  

 

Op woensdag 2 maart jl. kwam de MR weer bij elkaar voor een vergadering via MS Teams.  
De MR samenstelling bestaat uit een personeelsgeleding (Shirley Nooij, Denise Hutubessy & 
Sanne Vanacker) en een oudergeleding (Ate Flens, Jeroen Verhoef en Eva Kon-Visser).  
 
Hieronder de punten die zijn besproken:  
 

• CO2 meters in de klassen: door de overheid worden voor alle scholen in het land meters 
betaald. Agora Huisvesting draagt zorg voor de aanschaf. 

• Vervanging dak: In de zomervakantie zal de lichtstraat worden vervangen op kosten van 
de gemeente. Een en ander loopt via Huisvesting van Agora. 

• Ouders in school: Ondanks de versoepelingen is de Korenaar nog terughoudend met het 
weer toelaten van de ouders in school omdat het de zelfstandigheid van leerlingen ten 
goede komt en er meer rust en structuur is binnen de school. Binnenkort wordt binnen 
het MT een schema met vaste inloopmomenten of op uitnodiging besproken. In de 
nieuwsbrief zal daarover worden bericht.  

• Rapporten: vanuit de oudergeleding hebben we aangegeven dat veel ouders een fysiek 
rapport missen met daarin ook een persoonlijk stukje tekst van de leerkracht over het 
kind. Iets waar het kind trots op kan zijn en zelf aan zijn of haar (groot)ouder(s) kan laten 
zien. In de werkgroep ‘Rapport’ dat bezig is met het verbeteren van het bestaande 
rapport, zal dit gemis ook bespreekbaar worden gemaakt.  

• Personeel: Linda is aan het re-integreren. Marjon is binnenkort even uit de roulatie. De 
Bepaalde taken zullen opgevangen worden door MT-leden. Er zullen wellicht ook wat 
taken zijn, die even blijven liggen.  

• Poster tevredenheidsonderzoek: De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een 
poster. Deze zal worden gedeeld in de nieuwsbrief.   

• Continurooster: De vragenlijst bij het tevredenheidsonderzoek is door 48% van de ouders 
ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat er voor het invoeren van een continu rooster nader 
onderzoek wenselijk is. Volgend schooljaar zal er specifiek voor dit onderwerp een 
peiling worden gedaan onder alle ouders. Ook een informatieavond behoort daarbij tot 
de mogelijkheden.  

• Vakantierooster: Het vakantierooster is goedgekeurd door de MR.  

• Schoolplein: Binnen de school is een werkgroep die zich bezig houdt met het vergroenen 
van het schoolplein. Er worden plannen gemaakt, geld opgehaald (sponsorloop) en 
gesprekken met de gemeente gevoerd. Als school vinden wij het belangrijk om dit 
schooljaar al een aanpassing te doen aan het schoolplein.  

• Agora-Plan B bij personeelstekort: Het personeelstekort is landelijk enorm, vooral in 
bepaalde regio’s. Binnen Agora (en andere besturen binnen de regio) wordt er 
nagedacht hoe er bij een personeelstekort toch aan ieder kind goed onderwijs kan 
worden geboden. Er wordt gesproken over een 80/20 regeling. Dit houdt in dat ieder 
kind minimaal 80% van de tijd les krijgt van een docent en 20% anders wordt ingevuld. 
Dit kan betekenen dat er binnen de stichting met leerkrachten geschoven moet worden 
om ervoor te zorgen dat iedere school goed onderwijs kan geven. Het Agora Plan B is 
niet veel anders dan het huidige plan A van de Korenaar; groepsdoorbroken, werken in 
verschillende units. Aanvullend zou het kunnen voorkomen, dat er een leerkracht op 
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vrijwillige basis op een andere school gaat werken.   

• Verkiezingen: Door het verstrijken van de zittingstermijn van Jeroen ontstaat er een 
vacature. In de nieuwsbrief zal hierover apart worden geïnformeerd en worden gevraagd 
aan geïnteresseerden om zich aan te melden. De vervolgstappen bij de verkiezingen zijn 
kort besproken.  

• Definitief PMR lid: Sanne heeft aangegeven om de tijdelijke invulling van haar rol vanuit 
de lerarengeleding graag om te willen zetten naar een definitieve invulling.   

• Jaarverslag: We hebben het jaarverslag opgesteld. Deze zal aan Marjon worden 
verstrekt.  

• GMR: Binnenkort is er weer een GMR vergadering, waar Ate zal aanschuiven vanuit de 
Korenaar.  

 
De volgende MR vergadering staat gepland op 13 april. 
 
Mocht u vragen of suggesties hebben ten aanzien van bovenstaande onderwerpen of andere 
beleid gerelateerde onderwerpen die op de Korenaar spelen, dan kunt u uw vraag uiteraard 
aan ons stellen via MR@korenaar.nl, of spreek een van ons aan. De MR bespreekt uw 
opmerkingen en vragen. Op www.korenaar.nl is meer informatie te vinden over de MR. 
 

  

mailto:MR@korenaar.nl
http://www.korenaar.nl/
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Vacature MR – oudergeleding 
 
Ben jij een gemotiveerde ouder die zich voor de MR wil inzetten?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!! 
 
Waarom is er een vacature? 
Binnen de oudergeleding van de MR verstrijkt de zittingstermijn automatisch na 4 jaar. 
De zittingstermijn van Jeroen Verhoef loopt binnenkort af.  
 
Met het automatisch aftreden is Jeroen herkiesbaar. Hij zou echter nog voor hooguit 1 
schooljaar zitting kunnen nemen in de MR. Daarom heeft hij aangegeven zich niet herkiesbaar te 
stellen bij aanmelding van een geschikte kandidaat voor deze vacature. 
 
Verkiezing 
Mochten er meerdere aanmeldingen zijn dan volgen er automatisch verkiezingen tussen de 
nieuwe kandidaten.  
 
Wat doet de MR?  
De MR denkt en beslist mee over het beleid van de school. In de medezeggenschapsraad 
spreken we over onderwerpen die met school en het onderwijs te maken hebben. De MR dient 
de directie en bovenschools management van advies. Samen werken we aan de verbetering van 
de kwaliteit van bijvoorbeeld het onderwijs, de voorzieningen in het schoolgebouw en de 
communicatie.  
Op De Korenaar vergadert de MR 6 tot 8 keer per jaar. De directeur is bij het eerste deel van de 
MR vergadering aanwezig. 
 
Huidige MR-leden op De Korenaar  
De MR op een basisschool bestaat uit leerkrachten en ouders. Binnen de Korenaar is de 
samenstelling als volgt: 
 
Drie ouders:      Drie leerkrachten:     
- Ate Flens     - Denise Hutubessy 
- Jeroen Verhoef     - Shirley Nooij 
- Eva Kon-Visser      - Sanne Vanacker  
   
Aanmelden of meer informatie?  
Heb je affiniteit met beleid binnen de school en wil je hier graag een bijdrage aan leveren, meld 
je dan aan! Aanmelden voor deze vacature kan tot uiterlijk 25 maart aanstaande via 
MR@korenaar.nl    
 
Voor meer informatie of vragen over deze vrijgekomen plaats in de MR, kunt u contact opnemen 
met een MR lid. Dit kan op bijvoorbeeld door ons aan te spreken bij het schoolplein of via 
bovengenoemd e-mail adres. 
  

mailto:MR@korenaar.nl
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MIEREN IN HET MUSEUM!!! 
 
Er bestaan meer dan 12 duizend mierensoorten! Ze leven in kolonies en 
kunnen zich altijd uitstekend aanpassen aan de omstandigheden. Elke 

kolonie heeft een koningin en daarnaast zijn er ontelbare werkmieren, verkenners, 
voedselverzameleraars en andere soorten mieren. Voor alle mieren geldt: het zijn harde 
werkers en ze doen altijd hun best voor het belang van de groep.  
Op zondag 13 maart komt Mierendokter Lasius (echte naam: Mitchel) naar ons museum. 
Deze mierendokter weet heel veel van insecten. Thuis heeft hij verschillende soorten 
wandelende takken, maar mieren vindt hij het allerlerleukst! En daar houdt hij ook 
verschillende soorten van. Wat eten ze? Wat bouwen ze? Welke verschillende 
mierensoorten bestaan er? Kunnen ze je bijten? Waarom zijn ze zo gek op zoetigheid? 
Dokter Lasius is gefascineerd door het leven van mieren en kan er uitgebreid over vertellen.  
Op zondagmiddag 13 maart is mierendokter Lasius in ons leslokaal. En natuurlijk neemt hij 
mieren mee om te laten zien. Wil jij alles weten over die kleine ijverige werkers – kom dan 
langs. Je kunt dan tegelijkertijd onze expositie “Schatgraven” bezoeken.   
De kosten 
Kinderen vanaf 3 jaar betalen 4 euro toegang tot het museum, de eerste twee volwassen 
begeleiders zijn gratis (net als Vrienden van het ZNMC).  
Waar 
Natuurmuseum E. Heimans, Thijssestraat 1 Zaandam. Vanaf 13.00 uur. 
 
============================================== 
Voor meer informatie: info@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
Tel. 075 631 2020 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zaansnatuurmilieucentrum.nl
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