
 

 
 
 
 
Algemeen 
Deze week horen we Bijbelverhalen van David en 
Saul. David moet vluchten voor Saul. Gelukkig heeft 
David een vriend die hem helpt. 
Aan de hand van deze verhalen praten we met de 
leerlingen over veilig zijn. 
Wanneer voel jij je veilig? Wanneer besluit jij te 
vluchten? Wie zal jou helpen? 
Dit leidt soms tot boeiende gesprekken. 
 
Rots & Water 
Woensdag 22 juni hebben alle kinderen van groep 6 
de Rots & Water training afgerond. 
De kinderen hebben van tevoren aangegeven te 
willen leren hoe ze zich kunnen opstellen bij 
pestgedrag, hoe ze zichzelf kunnen verdedigen in 
nood en hoe ze grenzen aan kunnen geven en 
aanvoelen bij de ander. 
Hier is dan ook veel aandacht aan besteed; fysieke 
oefeningen en kringgesprekken. 
Een grote uitdaging............Pittig, maar wel succesvol! 
Daarom hebben alle kinderen een certificaat en een 
Kanjer koek ontvangen. 
Een fijne en lekkere afsluiting! 
 
Bezoek plusklas aan het Heemhuis te Klundert 
Op donderdag 7 juli gaat de plusklas een bezoek 
brengen aan het Heemhuis te Klundert. 
Eerder heeft de plusklas een aantal weken gewerkt 
met een krant genaamd SamSam. 
Het thema van deze krant is 'ruzie', waarbij o.a. 
gesproken is over een conflict met de gemeente over 
een klimboom in de wijk, bendes in sloppenwijken, 
conflict in Israël en de oorlog in Oekraïne.  
In het Heemhuis krijgt de plusklas het e.e.a. te horen 
en te zien over de Tweede Wereldoorlog in Klundert. 
 
Met plezier wonen in de wijk  
De Molenvliet wil graag een positieve bijdrage leveren 
aan de wijk waarin de school staat. Daarom stellen we 
de school open voor de bijeenkomst die door Surplus 
wordt georganiseerd: 
  
Op donderdagavond 14 juli van 19.00-21.00 wordt er 
in de aula van de Molenvliet een buurtavond 
georganiseerd. Samen met de inwoners van wijk 
Oost; omgeving schoolgebouw, willen we een aantal 
sociale/fysieke initiatieven oppakken om nog fijner 
hier te wonen. Doe je met ons mee?  Heel 
graag!  Aanmelden voor 10 juli via 
merle.dekker@surplus.nl of bel: 0168-331357 
 
 
 
 
 
 

 
 
Noodplan- Samen Sterk 
Sinds 1 mei 2022 is er een vacature ontstaan door het 
vertrek van een collega. 
Na enkele sollicitatieronden hebben we nog geen 
geschikte nieuwe collega kunnen benoemen. 
We hebben hiermee nog steeds een vacature voor 
31,5 u open staan. 
Vanwege het naderende einde van het schooljaar 
houden we er rekening mee dat het nieuwe schooljaar 
gestart gaat worden met deze vacature. 
 
Om toch alle leerlingen onderwijs te kunnen bieden, 
heeft het voltallige team de verantwoordelijkheid 
gevoeld en hiervoor samen een noodplan opgesteld.  
Dit plan vraagt om een flexibele inzet van 
leerkrachten. Voor enkelen betekent dit wijziging van 
groep, werkdagen en/ of werktijdfactor. 
 
Van ouders vraagt dit plan om vertrouwen in onze 
keuzes. Zij mogen ervan uitgaan dat onze keuzes 
bepaald worden door wat wij in deze noodsituatie het 
beste achten voor onze leerlingen. 
 
Voor de leerlingen hebben we gekozen voor rust en 
overzicht. Helaas valt niet te voorkomen dat in enkele 
groepen sprake zal zijn van drie leerkrachten voor een 
groep. Wel zullen het teamleden en daarmee bekende 
en vertrouwde leerkrachten zijn. We hoeven niet te 
werken met de onzekerheid van de beschikbaarheid 
van invallers. 
Ook wordt de plusklas tijdelijk ingevuld in de eigen 
groep door plusopdrachten en een verrijkingsmap. 
 
Het eerder opgestelde formatieplan blijft de basis voor 
de formatieve bezetting. Zodra de vacature kan 
worden ingevuld, zal dat formatieplan weer leidend 
zijn. 
 
De groepsindeling zoals in het noodplan is 
opgenomen, vindt u meteen na deze nieuwsbrief. 
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Studiedag 
Afgelopen woensdag hadden we een studiedag. 
-Een groot deel van de ochtend volgden we een 
verdiepende training over Gynzy. Dat is het online 
leerplatform waarmee onze leerlingen bijvoorbeeld 
rekenen.  
-Ons team is opgedeeld in twee subgroepen die 
onderwijsinhoudelijk thema’s uitzoeken. Daarover 
hebben we elkaar geïnformeerd. Het ging over het 
verbeteren van ons technisch en begrijpend 
leesonderwijs en onze godsdienstmethode. Ook 
hebben we aandacht besteed aan het automatiseren 
van rekenstrategieën door middel van coöperatieve 
werkvormen. 
-Na de lunch hebben we de taken voor het nieuwe 
schooljaar verdeeld.  
-Ook stond het evalueren van onze resultaten op het 
programma. Er bleek te weinig tijd over om dat 
grondig te doen. We hebben een andere manier 
gekozen om dit voor de zomervakantie alsnog af te 
ronden. 
Al met al een vol programma van onze studiedag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ontslag 
In nieuwsbrief 15 meldde ik u dat ik in het nieuwe 
schooljaar naar een andere school zou worden 
verplaatst.   
 
Al een hele tijd merk ik dat mijn visie op leidinggeven 
steeds minder goed aansluit op de manier zoals deze 
door het bestuur van De Waarden wordt 
vormgegeven. 
Na veel wikken en wegen heb ik daarom besloten dat 
ik niet meer bij De Waarden pas. 
Afgelopen maandag heb ik daarom mijn ontslag 
ingediend. 
Dit valt me best zwaar. 
 
Gelukkig heb ik vorige week gehoord dat ik ben 
aangenomen als directeur op basisschool De 
Elsenhof in Wagenberg.  
Na de zomervakantie zal ik daar starten. 
 
Ik hoop u voor de zomervakantie nog te zien! 
 

 
Agenda 
Vr 1 juli  gr 5-8 naar Rijksmuseum, Amsterdam 
Vr 8 juli  portfolio’s mee 
Vr 8 juli  praktisch verkeersexamen groep 7 
Ma 11 juli  MR 
Wo 13 juli  inloopspreekuur CJG 8-9 u 
Do 14 juli  buurtavond Surplus 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

De groepsverdeling ziet er in het noodplan als volgt uit: 
 
 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Wo Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 

Groep (0)/1 / 2 
(…+23 lln) 

Jolanda Jolanda Jolanda Jolanda Mirjam Jolanda Jolanda Mirjam - 

Groep 3 
(17  lln) 

Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Sanne - 

Groep 4/5 
( 21 lln) 

Sanne 
 

Sanne Sanne Sanne Erica Erica Erica Erica Erica 

Groep 6/7 
(21 lln) 

Janique Janique Janique Janique 
 

Ellen Janique Janique Lisa Lisa 

Groep 7/8 
(24 lln) 

Peter Peter 
 

Peter 
 

Peter 
 

Peter 
 

Peter Peter 
 

Peter 
 

Peter 
 

IB 
 

 
 

 Ellen Ellen  Ellen Ellen   

Onderwijsassistent 
Gr 1 t/m 8 

Corrie Corrie Corrie Corrie  Corrie Corrie   

Leraarondersteuner gr 
1/2  

Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam  Mirjam Mirjam   

Rots & Water    
 

 Ellen 
(na kerst) 

    

Meer-  en 
hoogbegaafd 

       Geen 
plusklas 

 

Leerlingenraad en 
ondersteuning 

          

MT 
 

   Ellen 
Jolanda 
(directie) 

     

Directie  
 

  (directie)      

 

Verantwoording 
 

- Zowel in het formatieplan als in het noodplan is de groeps- en leerlingindeling hetzelfde.  
Dit zorgt voor rust en voorspelbaarheid bij de leerlingen 

- We zetten leerkrachten uit het eigen team in 
- Alle beschikbare formatie wordt als eerste ingezet op de groepsbezetting en daarmee de 

basisondersteuning. 
- De plusklas komt te vervallen. Om te voldoen aan de basisondersteuning krijgen de meer- en 

hoogbegaafde leerlingen plusopdrachten en verrijkingsopdrachten die zij zelfstandig in de klas maken. 
Eens per week is er een ondersteuningsmoment (30 min per groep) van onze HB-coach 

- Enkele collega’s werken in het noodplan tijdelijk meer uren. Deze kunnen bekostigd worden uit de 
financiële ruimte die er is door de vacature. 

- Mirjam is leraarondersteuner. Zij heeft de opleiding pedagogiek afgerond. Zij is weliswaar niet bevoegd, 
maar blijkt wel erg bekwaam in het zelfstandig leiden van de kleutergroep. Op woensdag- en 
vrijdagochtend draait zij zelfstandig de kleutergroep.  
Het programma voor beide ochtenden zal steeds in samenwerking met Jolanda worden voorbereid. Lisa 
(wo) en Sanne (vr) mogen op de genoemde dagen als eindverantwoordelijk aangesproken worden. 

 


