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Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van openbare basisschool Meander. Dit verslag is geschreven voor de ouders en 

andere belangstellenden rondom onze school. Met dit verslag kijken wij terug naar het afgelopen 

schooljaar. Rondom het onderwijs aan uw kind(eren) vinden jaarlijks veel ontwikkelingen plaats. U kunt in 

dit verslag lezen volgens welke uitgangspunten we onderwijs hebben gegeven, wat we wilden ontwikkelen, 

wat het heeft opgeleverd en de doelstellingen voor aankomend schooljaar. Deze doelstellingen worden 

geconcretiseerd in het schoolontwikkelplan. 

  

Openbare school  

Obs Meander is een openbare school. Dit houdt in dat de school open staat voor ieder kind, ongeacht 

de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door het openbare karakter van de school maken 

onze leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende levensopvattingen.  
  

Vol trots en vertrouwen in beweging    

 
OBS Meander is de openbare basisschool in Ypestein waar alle kinderen welkom zijn en met plezier leren! 
Ons onderwijs gaat uit van de volgende 3 pijlers: 
 
Kind in beweging  
Kinderen zijn betrokken bij hun leerproces en hebben inzicht in eigen vaardigheden en kwaliteiten  
Onze kinderen groeien op in een maatschappij die volop in beweging is en wij bereiden ze hierop voor. Dat 
betekent dat we niet alleen kennis bijbrengen, maar ook vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zoals 
samenwerken, communiceren en presenteren.  
Het ontdekken waar je kwaliteiten liggen geeft vertrouwen, wat een positief effect heeft op de 
schoolprestaties.  
 
Onderwijs in beweging  
Aanleren van sociale, motorische en cognitieve competenties door middel van beweging  
Binnen ons onderwijs maken wij onder andere gebruik van beweging om doelen te behalen. Door te 
bewegen zijn de kinderen meer betrokken en wordt de les met veel plezier ervaren, waardoor het geleerde 
beter onthouden wordt.  
 
Team in beweging  
Samen in ontwikkeling voor goed toekomstgericht onderwijs  
Als team werken wij samen, met elkaar en voor elkaar. Wij zijn bewust van elkaars kwaliteiten en benutten 

deze. Wij blijven ons professionaliseren op zowel individueel als teamniveau. Met als doel goed onderwijs 

voor alle kinderen! 

.  
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Wat wilden we ontwikkelen in 2021-2022?  

Beleidsvoornemen 1: implementeren en ontwikkelen schoolkaarten 

De eerste schoolkaarten voor rekenen en begrijpend lezen zijn in het afgelopen schooljaar ontwikkeld. 

Hierin wordt duidelijk beschreven wat onze aanpak is ten opzichte van deze vakgebieden.  

Aankomend jaar moeten de schoolkaarten voor technisch lezen en spelling ontwikkeld worden.  

Door de verschillende afspraken met betrekking tot de aanpak en het gedifferentieerd werken per 

vakgebied vast te leggen zorgen we ervoor dat er een duidelijke didactische lijn is binnen de school. 

Hierdoor weten kinderen wat ze kunnen verwachten en zal de overgang van de ene groep naar de andere 

groep makkelijker moeten gaan. Daarnaast hoeven leerkrachten niet voor de drie verschillende 

differentiatie-groepen een eigen plan te schrijven. Dit scheelt administratieve tijd.  

 

Beleidsvoornemen 2: pedagogische visie 

Op Meander proberen we op verschillende manieren te werken aan de sociale veiligheid op school en in de 

klas. Zo werken we met de ‘Gouden weken’, de ‘Zilveren weken’ en heeft ieder kind 1 keer per week een 

HVO-les in een halve groep. Door middel van observeren vinden er ook meerdere lessen/opdrachten 

plaats om de kinderen te laten werken aan de sociale vaardigheden. Dit werkt momenteel beter dan de 

verouderde methode ‘Goed gedaan’. Echter merken we ook dat we iets missen; een gezamenlijke manier 

waarop we te allen tijde terug kunnen pakken.  

We willen dit schooljaar gebruiken om weer samen te bepalen wat onze gemeenschappelijke pedagogische 

visie is en een aanpak te kiezen die hier bij past en die we vervolgens volgend schooljaar kunnen uitrollen.  

 

Beleidsvoornemen 3: implementeren Bouw 

Goed kunnen technisch lezen is een belangrijke voorwaarde om tot begrijpend lezen te komen en 

bevordert daardoor ook de succeservaring bij andere vakken. Om zelf kennis te vergaren is begrijpend (en 

dus ook technisch) lezen een absolute must.  

Drie jaar geleden zijn wij gestart met de KIM versie van VLL, hierbij zien wij dat het leren lezen proces 

bespoedigd wordt. De grote groep leert sneller en beter lezen. 

Ondanks dat het grootste gedeelte zich goed ontwikkelt, zien wij vooral in de start van groep 3 een groep 

kinderen die nog niet aan de juiste voorwaarden voldoen om al de stap tot het lezen te maken. Juist in 

deze Coronatijd hebben de kinderen van groep 1/2 lesaanbod gemist in het voorbereidend leesproces. We 

willen daarom de aankomende jaren extra gaan inzetten op het technisch (voorbereidend) lezen in de 

groepen 2, 3 en 4. 

Door het inzetten van Bouw hopen we dat de leerlingen eind groep 2 aan de goede voorwaarden voldoen 

om in groep 3 te kunnen komen tot lezen. Daarnaast wordt Bouw gebruikt om kinderen die onvoldoende 

scoren op de DMT ondersteuningsniveau 3 te kunnen bieden.   

 

Beleidsvoornemen 4: implementeren Engels 

In het schooljaar 18-19 hebben wij in het team besloten om over te stappen op ‘Vroeg Vreemde 

Talenonderwijs’.  

Jonge kinderen die Engels leren, vergroten niet alleen hun Engelse taalvaardigheid, maar ook hun 

internationaal bewustzijn. Ze treden de buitenwereld met meer vertrouwen tegemoet en verbreden hun 

perspectief. Daarnaast komen jonge kinderen tegenwoordig al voortdurend in aanraking met Engels. 

Afgelopen schooljaar hebben wij gekozen voor de methode ‘Blink Engels’. Om dit op een goede manier in 

te voeren zal de werkgroep zich richten op een implementatie traject.  

e wereld tegemoet 

Beleidsvoornemen 5: Invoeren leerlingvolgsysteem groep 1/2   

We hebben de afgelopen tijd ingezet op het onderwijsaanbod in groep 1/2. Leerkrachten hebben 

cursussen gedaan over het jonge kind en zijn naar aanleiding van de cursussen kritischer naar het 

onderwijs gaan kijken. We zijn nog beter gaan kijken naar de doelen die we aanbieden en de manier 
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waarop we deze willen bereiken. Een leerlingvolgsysteem moet hierbij ondersteunend zijn en makkelijk te 

hanteren.  

Het huidige observatiesysteem (BOSOS) richt zich te veel op het afstrepen van vaardigheden en geeft te 

weinig zicht op de ontwikkeling. 

Hoe beter wij als school de kinderen in beeld hebben, hoe beter ons onderwijs aan kan sluiten bij de 

verschillende kinderen. Door in te zetten op een LVS waarbij de leerkracht beter zicht heeft op de 

ontwikkeling van zijn/haar kinderen verwachten wij een nog passender aanbod in de groepen 1/2. 

Leerkrachten kunnen eerder aansturen op de ontwikkeling en de kinderen datgene aanbieden wat ze 

nodig hebben, zodat de kinderen een goede overstap kunnen maken naar groep 3. 
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Wat hebben we gedaan in 2020-2021 en wat heeft het opgeleverd?  
 

Beleidsvoornemen 1: implementeren en ontwikkelen schoolkaarten 

 

Schoolkaart rekenen: 

Is geïmplementeerd en in gebruik. Ter verdieping op de schoolkaart heeft het team in januari-maart een 

driedaagse training ‘Snappet’ gevolgd gericht op het analyseren van de resultaten. N.a.v. deze training zijn 

er nieuwe afspraken toegevoegd aan de schoolkaart.  

 

Schoolkaart spelling: 

Is geïmplementeerd en in gebruik. 

 

Schoolkaart Technisch lezen is in ontwikkeling, het team heeft hierop feedback gegeven wat verwerkt 

wordt voor het einde van het schooljaar en per ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik wordt 

genomen.  

 

Aan alle schoolkaarten wordt het contact met de ouders toegevoegd. 

 

Het is belangrijk dat alles leerkrachten zich blijven conformeren aan de schoolkaart en dat we hier in de 

aankomende twee schooljaren op toezien.  

 

Nieuwe schoolkaarten die volgend schooljaar worden ontwikkeld: 

 

 Meander afspraken 

o Gang 

o Buitenspelen 

 Klassenmanagement 

 Ouderbetrokkenheid 

 

Volgend schooljaar zullen er zes inhoudelijk (bouw) vergaderingen worden ingepland. De afspraken die 

daaruit volgen worden vastgelegd in een schoolkaart. 

 

Beleidsvoornemen 2: pedagogische visie 

 

Het urgentiebesef om te komen tot een eenduidige pedagogische visie samen met een bijbehorende 

aanpak is afgelopen jaar extra groot geworden. 

 

In twee groepen hebben we te maken gehad met pesten en onveilige situaties in de groep. Dit kwam naast 

zorgen vanuit leerkrachten, kinderen en ouders ook in beeld dankzij de monitor sociale veiligheid. In beide 

groepen is het pest- en veiligheidsplan aangehaald. In 1 groep is deze ook aangescherpt met een 

kaartensysteem en het dagelijks schrijven van een dagverslag. Vooral de laatste aanpak bleek zeer 

doeltreffend te zijn.  

 

Tijdens de studiedag op 7 juni hebben we in kaart gebracht wat we allemaal doen op school rondom de 

sociaal- emotionele ontwikkeling en wat we missen. We doen al heel veel, zoals: ‘de Gouden en Zilveren 

weken’, HVO, het aanscherpen van de het pest- en veiligheidsprotocol en het voeren van kindgesprekken, 

wanneer nodig. Wat we vooral missen is een gemeenschappelijk preventieve aanpak en het spreken van 

een gezamenlijke taal. Daar gaan we volgend schooljaar mee aan de slag. Voorheen werd er gewerkt met 
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de methode ‘Goed gedaan’, deze gedateerde methode sluit echter niet meer aan op de belevingswereld 

van de kinderen.  

 

Op de studiedag op 14 oktober krijgen we een teamtraining voor de onderstaande drie methodes: 

PBS, De vreedzame school en Kiva. Naar aanleiding van deze voorlichtingen zullen we twee methodes 

uitproberen en van daaruit een keuze maken. 

 

Voor de start van het schooljaar zal er nog een schoolkaart ‘gedrag’ ontwikkeld worden. Hierin zullen alle 

schoolafspraken staan die wij op school hebben rondom het thema gedrag. Hierin moet ook de driehoek: 

ouders, leerling, school worden opgenomen.  

 

Beleidsvoornemen 3: implementeren Bouw 

 

Dit schooljaar zijn we gestart met Bouw!.  

Een leerkracht van groep 1/2 en de intern begeleider hebben hiervoor de bijbehorende cursus gevolgd. 

En Bouw!  is opgenomen in de schoolkaart Technisch lezen. 

 

Bouw! biedt een preventieve computergestuurde aanpak voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Zij 

krijgen extra ondersteuning op het gebied van klanken, letters en woorden om mogelijke leesproblemen, 

en onnodige diagnoses betreffende dyslexie effectief te voorkomen. 
 

Wij hebben er voor gekozen om de leerlingen op school met Bouw! te laten werken met een tutor uit de 

bovenbouw (groep 7 en groep 8) onder supervisie van de intern begeleider. De tutoren krijgen voordat ze 

gaan starten met het begeleiden van leerlingen een instructie van de intern begeleider, zodat zij goed 

weten wat ze moeten doen tijdens de lessen.  De toetsen worden afgenomen door de intern begeleider. 

 

Afgelopen schooljaar hebben in totaal 14 leerlingen gewerkt met Bouw!; 8 leerlingen uit groep 2, 

4 leerlingen uit groep 3 en 2 leerlingen uit groep 4. We krijgen van de leerlingen terug dat ze het leuk 

vinden om met Bouw! te werken en de leerkrachten zien dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en 

beter mee kunnen komen in de groep. Ook zien we tussen leerlingen en tutoren een band ontstaan en 

geven tutoren aan dat ze het fijn vinden om leerlingen te kunnen begeleiden/helpen. 

 

De eerste vijf maanden werden zij begeleid door de kinderen van groep 8 en de overige maanden de 

kinderen van groep 7.  

 

Bouw! is opgenomen in de schoolkaart Technisch lezen. 

 

Leesmotivatie bevorderen 

 

De school is in gesprek om een bibliotheek op school (BOS) in te richten. Dit is een aanpak leesbevordering 

en leesmotivatie vanuit de bibliotheek van Heiloo. Alle scholen in Heiloo zullen zich hier volgend schooljaar 

bij aansluiten. 

 

Beleidsvoornemen 4: implementeren Engels 

 

Afgelopen jaar is de methode ‘Blink Engels’ (Groove me voorheen) ingevoerd. We zijn gestart met een 

teamtraining georganiseerd vanuit Blink. Alle leerkrachten zijn zelfstandig aan de slag gegaan: 
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Op 7 juni is de methode geëvalueerd. Daaruit kwam naar voren dat het een aansprekende methode is, die 

gebruik maakt van diverse werkvormen.  

De kinderen nemen enthousiast deel aan de lessen. Het is fijn dat er flexibel omgegaan kan worden met de 

lessen. Dit heeft voor de onderbouw betrekking op de duur van de lessen en de keuze van de activiteiten.  

Bij de bovenbouw kan binnen de lessen gedifferentieerd worden. Daarnaast biedt de methode 

verdiepende plusopdrachten aan voor sterke leerlingen.  

Het is gebleken dat spreekvaardigheid een belangrijke rol speelt binnen deze methode. In de onderbouw is 

er veel ruimte om met de kinderen te communiceren in het Engels, zowel klassikaal als in klein 

groepsverband. In de bovenbouw werd dit anders ervaren, daar is meer behoefte aan activiteiten waarin 

het spreken wordt geoefend.  

Daarnaast heeft de bovenbouw nog moeite met het werken met de Grammar-app. 

Op Meander wordt nog maar kort met deze methode gewerkt. In het algemeen geldt dat er meer behoefte 

is aan ervaring in het geven van de lessen Engels.  

 

De werkgroep werkt deze evaluatie uit naar een actieplan voor het volgende schooljaar waarin, na overleg 

met het team, de volgende punten aan bod zouden kunnen komen: 

 

 De methode Engels als vast punt op de inhoudelijke teamvergadering zetten; voorbereiden van het 

volgende thema om routine op te bouwen zodat het in de toekomst makkelijker wordt om de 

lessen voor te bereiden en te geven. 

 De bovenbouw moet de spreekvaardigheid voorrang geven bij de voorbereiding van de lessen. 

 De bovenbouw moet bevraagd worden over de Grammar-app. Wat is er nodig om verder te 

kunnen? 

 De lessen Engels moeten consequent op het rooster staan (prioriteit). 

 Inventariseren of er behoefte is aan begeleiding vanuit Blink. 

 Classroom phrases worden op een zichtbare plek bij bureau/digibord opgehangen (onderbouw). 

 Words and phrases worden bij elk thema uitgedeeld aan de kinderen. De leerkracht zoekt naar een 

passend moment om hier meerdere keren per week mee te oefenen bijv. zachtjes tijdens stillezen, 

als activiteit op de weektaak of als huiswerk (bovenbouw). 

 

Beleidsvoornemen 5: Invoeren leerlingvolgsysteem groep 1/2   

 

In oktober 2021 is er gekozen voor het LVS van ‘Mijn kleutergroep’.  

 

Wij hebben voor ‘Mijn kleutergroep’ gekozen omdat het een kindvolgend observatiesysteem is, wat goed 

aansluit bij onze manier van werken met thema’s van de Kleuteruniversiteit en het spel in hoeken. 

Bij dit observatiesysteem volgen wij het niveau van individuele leerlingen en van de groep als geheel. Het 

noteren van observaties is eenvoudig en kan ook tijdens een activiteit m.b.v. de tablet direct ingevoerd 

worden. 

Observaties worden direct verwerkt en zijn in verschillende overzichten zichtbaar; per leerling, per groep 

en ook per doel. 

Je kan de groei volgen per leerling, per groep en per vakgebied. Daarnaast wordt er gewerkt met een 

weekplanner waarin vanuit de observaties kan worden aangegeven aan welke doelen de komende periode 

gewerkt gaat worden. 

 

Tot op heden hebben zij hiervoor 1 training gevolgd. Gezien de start van nieuwe groep 1/2 leerkrachten in 

het schooljaar 22-23 is ervoor gekozen om de volgende trainingen in het nieuwe schooljaar in te plannen.  

 

 



 

 

Doelstellingen in 2022-2023  
  

 

Voor het schooljaar 2021-2022 heeft de school een plan ontwikkelt voor het inzetten van de NPO-gelden. Een 

deel van de doelen uit dit plan en de bijbehorende acties zullen worden meegenomen naar het schooljaar 

2022-2023 

De school zet hierbij in op een kwaliteitsaanpak waar de school ook na deze twee jaar profijt van heeft en 

probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de al eerder ingeslagen ontwikkelingen.  

 

Beleidsplan 1: ontwikkelen, implementeren en borgen schoolkaarten 

 

Beleidsplan 2: pedagogische visie 

 

Beleidsplan 3: cultuur 

 

Beleidsplan 4: team professionalisering 

 

Beleidsplan 5: PR  

 

e wereld tegemoet 
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De eindopbrengsten  
 

 

De eindopbrengsten van de IEP eindtoets is in beeld gebracht naast de schoolambitie en de resultaten van 

2018-2019 en 2020-2021. 

De eindopbrengsten liggen hoger dan we hadden verwacht n.a.v. de CITO-toetsen.  

 

Schoolscore: 88,9% 

Landelijk gemiddelde: 80,9% 

 

 Ambitie 2018-2019 2020-2021 2021-2022 

1f  100% 99% 96,3% 100% 

Taalverzorging 

2f  

80% 79% 79% 87% 

Lezen 2f 85% 87% 86% 96% 

Rekenen 2f 70% 72% 79% 78% 

2f/1s  75% 79,3% 81,3% 87% 

 

Er hebben 23 van de leerlingen deelgenomen aan de IEP-LVS. 1 leerling was afwezig i.v.m. ziekte.  

Na het afnemen van de eindtoets hebben we 9 adviezen herzien.  

 

De kinderen zijn de afgelopen jaren uitgestroomd naar de volgende niveaus.  

  

Schooljaar  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Havo / vwo / gymnasium  20 (60,6%) 20 (71%) 13 

VMBO Theoretisch leerweg / Havo 7 ((21,2%) 5(18%) 9 

VMBO Kader-/basisberoepsgerichte 

leerweg 

6 (18,2%) 

 

3(11%) 2 

Praktijkonderwijs  0 0 0 

Totaal  33 28 24 

 VMBO/Havo brugklassen worden op veel VO-scholen aangeboden evenals aparte Havo/VWO-brugklassen. 

 

 

Het merendeel van onze kinderen stroomt uit naar de volgende scholen:  

Het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Petrus Canisius College in Heiloo/ Alkmaar, het Bonhoeffer College 

in Castricum en het Clusius College in Castricum. 

 

Dit schooljaar stromen ook kinderen uit naar:  

Adriaan Ronalt Holtschool en het Willem Blauw in Alkmaar. 
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Korte terugblik op het schooljaar 2021-2022 
 

 

 

Inzamelingsactie Oekraïne 

Op 4 maart kwam Jiska met een zelf geschreven inzamelingslied voor 

Oekraïne. Binnen een week wist zij hiervan een landelijke actie te maken. 

Op 16 maart om vijf voor 12 zongen duizenden kinderen dit lied op het 

schoolplein. Het Jeugdjournaal was deze dag aanwezig en maakte een 

mooie rapportage.  

 

Corona 

Waar we heel lang de dans wisten te ontspringen bereikte in januari 2022 corona ook in groten getale onze 

school. Helaas moesten we af en toe noodgedwongen groepen thuis houden aangezien er geen inval 

aanwezig was. Er waren twee groepen die voor 10 dagen verplicht in quarantaine moesten.  

 

De Klankenkaravaan 

De Ouderraad heeft de school dit jaar getrakteerd op een muzikale dag. Deze werd georganiseerd door de 

klankenkaravaan. In de voorstelling werden de ouders meegenomen in een reis over de wereld en werd er 

kennis gemaakt met de verschillende muziekstijlen.   

 

Kamp groep 8 

Aan de start van het schooljaar is groep 8 met z’n allen op kamp gegaan. Het was een superfijne week waarin 

een fijne sfeer heerste waar de groep ook de rest van het jaar weer van heeft geprofiteerd.  

 

Cultuur 

Vanuit de ABC-groep stond de cultuureducatie afgelopen jaar in het teken van cultureel erfgoed. De groepen 

4 t/m 8 gingen op ontdekkingsreis naar het Willibrordusterrein. Ze zijn onder andere op zoek gegaan naar 

vondsten in de grond en leerden de geschiedenis kennen van een stukje grond waar ze iedere week komen, 

onder andere om te gymmen.  

 

Projectweek 

De projectweek stond in het teken van Groen. Alle groepen koppelden aan dit centrale thema een eigen 

subthema, zoals groeien en bloeien, de boerderij, maar ook grotere maatschappelijke thema’s kwamen aan 

bod, zoals het opwekken van groene energie en verduurzaming. De projectweek eindigde met een 

inloopavond, waarbij alle ouders de school weer eens samen met hun kind de school in konden lopen. 

 

Team in beweging 

De volgende opleidingen, trainingen, cursussen en leergangen zijn gevolgd en afgerond. Naast deze 

opleidingen en trainingen zijn er verschillende E-Wise cursussen gevolgd, onder andere ‘Het referentiekader 

taal en rekenen in de praktijk’, ‘Bewegend leren’ en ‘EDI”.  
 

PABO zij-instroom Judith  

Leergang audits, reviews en visitaties Marieke  

Training ‘mijn kleutergroep’ Amber, Barbara, Willie, Sandra 

Training BOUW Amber, Liesbeth 

Snappet, analyseren van resultaten Team 

 

ISOB studiedag 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2421473-scholen-zingen-speciaal-lied-voor-oekraine.html
https://learn.e-wise.nl/stats/courses?course_id=1928&tid=822
https://learn.e-wise.nl/stats/courses?course_id=1928&tid=822
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Op 23 maart werd er door ISOB een studiedag georganiseerd met twee key-note speakers:  Sjef Drummen en 

Paul Kirschner. Waar Sjef Drummen predikte voor een vrije invulling van het onderwijs, nam Paul Kirscher ons 

mee in hoe het onderwijs vorm gegeven moet worden volgens bewezen inzichten. In de middag konden alle 

medewerkers binnen ISOB verschillende professionele workshops volgen op het gebied van taal, kunst en het 

jonge kind. Het was goed om weer eens met alle medewerkers binnen ISOB in verbinding te staan.   

 

Leerkrachtwisselingen 

Door de uitval van juf Plona en het zwangerschapsverlof van juf Maria hebben er een aantal 

leerkrachtwisselingen plaats moeten vinden. Dankzij de flexibiliteit van alle collega’s is ons dat constant weer 

gelukt.  

Anouk verliet groep 6 voor groep 7. Luc heeft tot de meivakantie 4 dagen groep 6 gedraaid. Na de 

meivakantie kwam Maria weer voor drie dagen terug. Esther heeft groep 8 ingewisseld voor groep 7, 

waardoor Johan vijf dagen is gaan werken in groep 8.  

 

Afscheid van collega’s 

Afgelopen jaar hebben we van vijf collega’s afscheid genomen: 

Olga is per 1 januari gestart in het voortgezet onderwijs. Er deed zich daar een mooie kans voor die ze niet 

wilde laten schieten. 

Barbara heeft afgelopen jaar al wat om zich heen gekeken onder andere in het speciaal onderwijs. Voordat zij 

weer vast start op een nieuwe school gaat ze eerst een tijdje invallen op verschillende scholen. 

Sandra gaat verdiend genieten van haar pensioen. 

Plona is in september ziek geworden, het is nog niet duidelijk wat zij volgend jaar zal gaan doen. 

Jiska gaat op een andere basisschool aan het werk als zorgcoördinator.  

 

Nieuwe collega’s 

Gelukkig is het ons ook weer gelukt om volgend schooljaar te starten met een sterk en enthousiast team. Elize 

is bij ons in februari gestart en nu al niet meer weg te denken uit het team. Ze heeft weer ontzettend veel 

kennis en ideeën meegenomen. Yvonne is in januari gestart als onderwijsassistent als ondersteuning in groep 

7. Na de vakantie zullen er ook drie nieuwe collega’s starten, die ontzettend veel zin hebben om op Meander 

te komen werken.  

 

Marieke Grijpma   Amber Root – van Es  

Directeur     Waarnemend directeur  


