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Van de directie 
Op maandag 31 oktober en dinsdag 8 
november is de onderwijsinspectie op school 
geweest. Op maandag 31 oktober zijn er 
gesprekken gevoerd met het bestuur, de MR en 
de toezichthouder van het bestuur. 
Op dinsdag 8 november is er een gesprek 
geweest met de directeur en de ib-ers, daarna 
is er in vier verschillende groepen een 
klassenbezoek geweest. Tussen de middag is er 
gesproken met een aantal teamleden. Na deze 
gesprekken hebben de inspecteur alvast een 
korte terugkoppeling gegeven. We hebben 
goede, constructieve gesprekken gehad in een 
open sfeer. Hierbij gaven de inspecteurs 
nadrukkelijk aan dat zij zich erg welkom hebben 
gevoeld. Afgelopen donderdag ontvingen we 
de terugkoppeling van de inspecteur. De 
inspectie geeft in haar oordeel aan of de school 
voldoende, onvoldoende of zeer zwak is. Voor 
de manier waarop wij ons onderwijs geven, 
organiseren en toezien op de kwaliteit, krijgen 
we een voldoende. Daarnaast gaf de inspecteur 
aan dat we werk moeten maken van het op de 
juiste wijze formuleren van onze strategische 
doelen. Dit kwam niet als een verrassing en 
waren we al mee gestart in het kader van de 
invoering van de Code Goed Bestuur. Het 
bemensen van de groepen heeft de nodige 
energie gekost.  Elke dag wordt er met zeer veel 
inzet en betrokkenheid lesgegeven. Het is dan 
goed om dat van de inspectie terug te horen. 
Hier past dankbaarheid aan de Heere dat hij 
ons de krachten geeft om zo elke dag ons werk 
te doen.   
 
Lief en leed 
In het gezin van Rik en Gerda Ebbers is verdriet 
gekomen. Het kindje dat zij verwachtten is 
overleden in de moederschoot.  We wensen 
jullie in dit verdriet Gods nabijheid toe.  

Ook Coen en Annerie Jobse hebben in de 
afgelopen periode ervaren dat hun kindje in de 
moederschoot is overleden. Ook hen wensen 
we  Gods nabijheid toe.  
Er is ook reden tot dankbaarheid. Vieve (gr1.) 
en Ynze (gr.7) Schot hebben een zusje 
gekregen. Dit meisje heeft de naam Sule 
gekregen. Ouders, broers en zussen van harte 
gefeliciteerd! We wensen jullie Gods zegen bij 
de opvoeding.  
Bij juf Annemarie en Erik-Jan zijn er zorgen om 
de gezondheid van Valentijn. Op dit moment 
ligt hij op de intensive care in Nijmegen aan de 
beademing, vanwege het RS virus. We bidden 
voor zijn herstel.  
 
Afscheid 
Op woensdag 9 november hebben we afscheid 
genomen van Janne-Lin Brugge. Zij heeft ruim 2 
jaar de school schoongehouden. Janne-Lin 
bedankt voor wat je voor ons gedaan hebt! We 
wensen je Gods zegen toe voor de toekomst.  
 
Welkom  
Op maandag 7 november is Gerda Wassink- 
Harrewijn als nieuwe collega gestart bij ons op 
school. Zij werkt op maandag en dinsdag in 
groep 5/6 samen met Gerline Kooyman. 
Gerda, van harte welkom op De Wijngaard! We 
wensen je een fijne tijd op onze school.  
In de afgelopen periode is Harmke Kreunen 
benoemd als nieuwe interieurverzorgster. 
Harmke hoopt in januari te kunnen starten. 
Harmke, welkom! We wensen je veel 
poetsplezier toe! 
 
Studiedag  
Op 3 november hebben we als team onze 
tweede studiedag gehad. Op deze dag stond 
PCM (Process Communicatie Model) centraal. 
Volgens PCM is de persoonlijkheid van iemand 
opgebouwd uit een unieke combinatie van zes 



persoonlijkheidstypen: de harmoniser, de 
gestructureerd denker, de doorzetter, de 
dromer, de promotor en de rebel. Elk type 
heeft zijn plus- en minpunten. 
We hebben deze dag nog meer informatie 
gekregen en inhoudelijke kennis opgedaan. We 
hebben ook regelmatig oefeningen mogen 
doen om te oefenen met de verschillende 
persoonlijkheidstypen en hun manier van 
communiceren. Erg leerzaam dus. In de 
komende periode zullen we hier ook mee 
blijven oefenen door middel van een aantal 
opdrachten. In februari hopen we dan 
nogmaals een studiedag PCM te hebben.  
 
Bezoek bestuur 
Op donderdag 1 december komen er twee 
bestuursleden op school om een aantal 
groepen te bezoeken. Zij willen vooral sfeer 

proeven en hun betrokkenheid laten zien. Met 
de leerkrachten die ze bezoeken voeren ze ook 
een gesprekje.  
 
Contactavond 
Op woensdag 30 november is er weer een 
contactmiddag / avond. Via Parro hebt u 
hiervoor een uitnodiging gekregen. Heeft u zich 
al ingeschreven?  
 
Belangrijke data 
30-11: Contactmiddag / avond 
06-12: Consultatie 
23-12: Kerstontbijt en kerstviering (gr. 1 ook 
naar school) 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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