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Nieuws van de directie 

Waterlandjournaal 
Jaargang  4  nr.  11        30 juni  2017 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het schooljaar is alweer bijna voorbij! Er is veel gebeurd afgelopen 

jaar. Mooie dingen en verdrietige dingen. Als u onze berichten re-

gelmatig heeft gelezen, weet u waar ik het over heb. Het is waar 

het dagelijkse leven over gaat.  

Met Waterland als school gaat het goed! De sfeer is goed, de leerre-

sultaten zijn naar verwachting en Dalton 21ste eeuw krijgt steeds 

meer vorm in de school. Dat laatste is soms moeilijk te meten, 

maar andere teamleden en ik zien hoe ver we al zijn als we andere 

(nog best klassikale scholen) bezoeken. We zijn daar als team heel 

trots op en er wordt ook hard voor gewerkt! Volgend schooljaar zet-

ten we deze trend voort, met de verwachting dat het leren voor kin-

deren meer van hen wordt en daardoor de resultaten hoger. Als je 

ergens zin in hebt, gaat het heel vaak beter is onze, maar ik denk 

ook uw ervaring. 

Vorige week mocht ik drie dagen mee op werkweek in Wilhelmina-

oord en ik heb het daar geweldig gehad met de leerlingen van groep 

8 en de collega’s. Op zo’n plek, ver van huis in een totaal andere 

omgeving, leer je de kinderen op een andere manier kennen. Soms 

loop je gezellig kletsend door een bos, dan zit je weer even in een 

meidenkamer op een bed om wat meidendingen te bespreken en 

vervolgens zit je gezellig een mand te vlechten met een leerling en 

heb je daar een mooi gesprek. Dit zijn ondanks de vermoeidheid die 

optreedt (want weinig slaap) wel de mooiste momenten in het on-

derwijs die je kunt meemaken. 

 

Dinsdag 27 juni zijn we gaan staken. Wij waarderen uw begrip hier-

voor, want de toekomst van het basisonderwijs ziet er niet goed uit. 

De waardering voor leerkrachten en het overige schoolpersoneel 

kan uitgedrukt worden in een hoger salaris, maar daarnaast zou 

persoonlijke waardering vanuit de maatschappij misschien nog be-

langrijker zijn. Het basisonderwijs komt de laatste jaren vaak te ne-

gatief in het nieuws.  

 

 



Vervolg nieuws van de directie 

 

Leerkrachten met een burn-out, de lage beloningen, te weinig toekomstper-

spectief, te weinig mannen (meesters) en ouders die soms twee pagina’s 

krijgen in een krant om hun klachten te uiten (soms volkomen onterecht) 

en/of los gaan via social media (facebook, groepsapp). Het vertrouwen in 

de deskundigheid van een school is minder geworden. Dit wil niet zeggen 

dat ouders geen gelijk hebben, maar we missen de dialoog soms hierin. Ik 

denk dat we op onze school daar al stappen in gemaakt hebben, maar het 

kan nog beter. Liever bij de leerkracht uw zorg of klacht delen dan op het 

schoolplein. En andersom ook, de leerkracht spreekt u aan over zijn of haar 

zorg. Zo kunnen we er samen optimaal zijn voor het kind, de leerling, om 

wie het uiteindelijk allemaal draait in een school. Van overheidswege dient 

er veel meer aandacht voor onderwijs te komen en niet een persoon die af 

en toe iets roept en het vervolgens bij ons als scholen neerlegt. Dus een 

(klein) statement maken is goed en als dat niet werkt, zal het groter moe-

ten. We moeten met z’n allen blijven vechten voor goed kwalitatief onder-

wijs voor alle kinderen. 

U heeft de formatie gezien. Er gaan wat mensen een nieuwe uitdaging aan 

en er komen nieuwe mensen voor terug. Beweging is goed. Dit daagt men-

sen uit en zorgt voor betere prestaties. Ouders die dit schooljaar geholpen 

hebben: heel hartelijk bedankt daarvoor! Zie ook de oproep van ons nog 

enig overgebleven OR-lid Lucien! Ik hoop dat er zich weer ouders gaan aan-

melden! 

Nu gaan we lekker vakantie vieren! Namens het team wens ik u een heel 

fijne zomer toe en een gezellige tijd samen met uw gezin! 

 

 

Tot volgend schooljaar! 

Vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Straaten 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQt8OrlNvUAhWFaVAKHWjVCx8QjRwIBw&url=https://anderzverder.wordpress.com/blog/&psig=AFQjCNEaixdBM1aniPss093VGPH-BEH-Uw&ust=1498554345720545


Nieuws van de OR 

EEN PERSOONLIJK BERICHT UIT DE OR  

 

Ik ben Lucien de Gouw en 1,5 jaar geleden ben ik in de 
Ouderraad gestapt omdat… 

 

…ik graag een steentje wil bijdragen op de school  
van mijn dochters (die 4 en 6 jaar oud zijn);   

…ik het leuk vind om activiteiten te organiseren  
waarbij blije kindergezichten het resultaat zijn;    

…ik zo andere ouders ontmoet en het team van de 
school beter leer kennen. 

 
De OR staat op dit moment voor een grote uitdaging. De OR ouders die zich 
jarenlang hebben ingespannen, namen allen met goede persoonlijke rede-
nen afscheid. Daardoor zit er nu niemand meer van de oude garde in de 
OR. Jammer maar anderzijds heel voor de hand liggend dat de bijdrage in 
een OR een bepaalde houdbaarheidsdatum heeft. Het is de bedoeling dat 
het stokje telkens weer aan nieuwe ouders overgedragen wordt.  
 
Ik zie veel kansen om met een nieuwe groep ouders vol frisse energie weer 
richting te geven aan de organisatie van de Ouderraad. Er is een rijke his-
torie voorhanden wat wel en niet heeft gewerkt voor bepaalde activiteiten. 
Daarnaast is er ook volop ruimte voor nieuwe mogelijkheden en vernieu-
wing. Ook binnen de activiteiten die vast staan zoals Sint en Kerst.  
 
Afgelopen tijd zijn we als OR bezig geweest om de toekomst van de OR 
vorm te geven en zijn er nieuwe ideeën ontstaan om mee aan de slag te 
gaan.  
Eén daarvan is dat de OR geen grote groep hoeft te zijn. Een klein clubje 
volstaat om het gehele jaar de beleidsmatige en organisatorische zaken in 
de gaten te houden.  
Daarnaast willen we per activiteit een beroep doen op ouders en hierbij dui-
delijk communiceren welke inzet dat per activiteit vraagt. Dat betekent 
voor OR-leden ook dat ze niet altijd overal voor beschikbaar hoeven te zijn. 
Begin volgend jaar willen we de overige ideeën verder toelichten en natuur-
lijk is er ruimte voor ideeën van nieuwe leden.  

 

Want……, het allerbelangrijkste is het krijgen van nieuwe leden om de acti-
viteiten voor onze kinderen in de toekomst te kunnen voortzetten. Het is 
niet wenselijk en haalbaar om deze taken op het bord van het Waterland-
team terecht te laten komen.  
 

 

 

 



Vervolg nieuws van de OR 

 

Wat vraagt het om OR lid te worden? 

 

Als OR-lid moet het voor je mogelijk zijn om: 

 

 Op bepaalde momenten ‘even’ wat extra tijd vrij te maken om op 
school aanwezig te zijn. Soms voor wat uitvoerende taken, dan weer 
eens voor een kort werkgroep overleg voor bijv. het Waterlandfeest of 
de Sinterklaasviering. 

 Ongeveer 8 keer per jaar het OR-overleg in de avond op school bij te 
wonen. 

Ik ervaar dat het OR-lidmaatschap prima te combineren is met mijn  
4-daagse werkweek.  

 

OPROEP  

Ik ben heel graag bereid om ouders desgewenst van meer informatie te 
voorzien en hoop dat enkele ouders (moeders en vaders) enthousiast zijn 
geworden en zich zullen aanmelden voor de OR. Zodat we samen in het ko-
mend schooljaar gezellige actieve uren kunnen doorbrengen in de OR van 
Waterland. 

 

Prettige zomervakantie!  

 

Namens de Ouderraad  
Lucien de Gouw  

 

E: or@obswaterland.nl of lucien@degouw.net  

M: 06 34 56 26 77  

mailto:or@obswaterland.nl
mailto:lucien@degouw.net


Nieuws van de MR 

Terugblik vanuit de MR 

Met het einde van weer een schooljaar in het zicht, nemen we jullie graag 

mee terug in de tijd. De afgelopen maanden hebben we namens de ouders 

en de leerkrachten in de MR een reeks verschillende agenda punten mogen 

bespreken. Aan het begin van het jaar is er gesproken over de invoering 

van MijnSchoolInfo en door het jaar heen hebben we de implementatie 

daarvan gevolgd. Het agendapunt ‘huiswerk doorgaande lijn’ dat door de 

leerkrachten is opgepakt zorgt vanaf dit jaar voor duidelijkheid over taken 

die thuis van de leerlingen kunnen worden verwacht. Denk hierbij naast bij-

voorbeeld de rekentaken ook aan de spreekbeurten.  

Verder hebben we het gedragsprotocol ter tafel gehad, waarin we met el-

kaar duidelijke en heldere afspraken maken over hoe we met elkaar om-

gaan op school. Daarin staat de driehoek ‘leerling – leerkracht – ouder – 

leerling …’ centraal.  

Een belangrijke wissel per dit jaar was de overgang van de overblijf van 

LOS naar Vlietkinderen. Dit heeft in het begin een aantal puntjes van kritiek 

opgeleverd, maar uit verschillende evaluaties is gebleken dat de punten 

goed zijn opgepakt.  

In het oudertevredenheidsonderzoek scoort de verkeersveiligheid rondom 

school al enkele jaren zeer hoog, sterker nog het is aandachtspunt  

nummer 1. In het laatste kwartaal van dit schooljaar zijn we daarom een 

inventarisatie gestart om de knelpunten duidelijk te krijgen en na te gaan 

wat we hierin zouden kunnen verbeteren. Daarop hebben we contact ge-

zocht met de gemeente Den Haag. Samen met twee medewerkers van de 

gemeente en leden van de MR van basisschool de Walvis hebben we vorige 

week enkele van deze knelpunten geprobeerd duidelijk te maken. Voorals-

nog is afgesproken dat de situaties begin volgend schooljaar met een  

camera gedurende enkele dagen gemonitord worden, waarna we verder in 

overleg zullen gaan. 

We hebben begin dit jaar Bas en Trisha verwelkomt in de MR en inmiddels 

hebben we afscheid genomen van Sabine. Sabine, bedankt voor jouw input 

in onze MR. 

En als laatste puntje wil ik hierbij graag van de gelegenheid gebruik maken 

om alle ouders te bedanken die dit schooljaar hun hulp hebben aangeboden 

tijdens de lessen op school, de uitjes naar musea en alle andere activitei-

ten. Ik doe hier graag een omroep om leuke ervaringen te delen en als kor-

te anekdote in te zenden voor een vermelding in ons Waterlandjournaal. 

Graag tot volgend jaar, 

Marijn Blokland, namens de MR 



Vakantieregeling 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Hieronder zijn voor u nogmaals de officiële vrije dagen en de vakanties 

voor het schooljaar 2017-2018 op een rijtje gezet. De kleutervrije vrijda-

gen en de studiedagen kunt u vanaf volgende week op de website vinden. 

De jaarkalender met daarin alle informatie over activiteiten, vakanties en 

vrije dagen overzichtelijk bij elkaar, krijgt u in de eerste week van het 

nieuwe schooljaar. 

 

 

Prinsjesdag                      19 september 2017  

Herfstvakantie                     16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017                

Kerstvakantie                   25 december 2017 t/m 5 januari 2018  

Voorjaarsvakantie             26 februari 2018 t/m 2 maart 2018  

Goede Vrijdag                   30 maart 2018  

Tweede Paasdag                2 april 2018 

Koningsdag  27 april 2018  

Meivakantie  30 april 2018 t/m 11 mei 2018  

(incl. Bevrijdingsdag en Hemelvaart)   

Tweede Pinksterdag 21 mei 2018  

Zomervakantie 16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018 

 

 

Vriendelijke groet,  

Sylvia van Straaten    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penningmeester 

 

Bericht van de Penningmeester 

Zo aan het einde van het schooljaar maak ik als penningmeester van de 

Oudercommissie de balans op. Helaas zie ik dat dit jaar tot nu toe 68% van 

de ouderbijdrage is ontvangen. Dit is lager dan vorig schooljaar en dan 

waar ik in de begroting rekening mee heb gehouden. Ik vind dat erg jam-

mer, want zonder bijdrage zijn er geen leuke activiteiten voor de kinderen 

mogelijk. 

Ondanks dat het percentage ontvangen ouderbijdrage achterliep, zijn er dit 

jaar extra activiteiten betaald door de OR, namelijk de uitjes die de diverse 

leerkrachten hebben georganiseerd in de projectweek. Samen met de direc-

tie hebben we die keuze gemaakt in de hoop dat de ontvangen ouderbijdra-

ge nog wat in zou lopen.  

 

Mocht u dus nog niet betaald hebben, het is nog niet te laat alsnog de ou-

derbijdrage over te maken.  

 

Hieronder vindt u weer het overzicht van de betaalde ouderbijdrage per 

groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor straks alvast een fijne zomervakantie! 

Antoinette de Graaf-Driesen (penningmeester) 

 

 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016/2017 bedraagt € 40,00 per kind. Als u een 
hoger bedrag wilt en kunt overmaken, dan waarderen wij dat zeer!  

Wilt u de ouderbijdrage graag overmaken op bankrekeningnummer  

NL62 INGB 067 67 52 578 ten name van de ouderraad OBS Waterland te Den 
Haag. 



Partou 
 

 

 

 

Een keer opvang nodig in de zomervakantie? 

 

 

Maken uw kinderen momenteel  geen gebruik van de opvang, maar heeft u 

tijdens de vakantie opvang nodig of wil uw kind genieten van alle activitei-

ten die wij bieden, dan is ook uw kind van harte welkom bij onze vakantie-

bso! Tijdens de vakantie is bij Partou Eendenplein elke dag wel iets bijzon-

ders te beleven. Wij hebben een zeer aantrekkelijk vakantieprogramma met 

uiteenlopende activiteiten, zoals sportdagen, uitjes, knutselactiviteiten, 

kookles en diverse workshops. Wij informeren u graag over ons zomerpro-

gramma, de kosten en mogelijkheden van incidentele opvang. 

 

Ook in het nieuwe schooljaar staat Partou Eendenplein graag weer voor uw 

klaar! Wij bieden Buitenschoolse Opvang aan, waarbij plezier voorop staat, 

zodat de kinderen voor en na schooltijd een leuke tijd beleven. U kunt 

daarbij de keuze maken of u wel of geen vakantie opvang wenst of gedeel-

telijk. Uiteraard zijn wij ook tijdens studiedagen geopend, is er de mogelijk-

heid voor een flexibel contract en kunt u dagen ruilen bij ons. Tevens biedt 

Partou Eendenplein Voorschoolse Opvang van 7.30-8.30 uur aan. Aange-

zien Partou Eendenplein in de Waterlandschool is gelegen, is het een ver-

trouwde omgeving voor uw kind. 

 

Voor meer informatie over onze opvang: www.partou.nl. U bent van harte 

welkom voor een rondleiding, waarbij wij u graag persoonlijk informeren en 

u de sfeer kunt proeven. U kunt zich vrijblijvend aanmelden via de website 

of door contact op te nemen met de locatie: 

 

Partou Eendenplein 4: 070-4445022 of eendenplein@partou.nl, manager 

Lian Kootstra. 

http://www.partou.nl
mailto:eendenplein@partou.nl


Vlietkinderen 
 

 

 

 

 



 

Hieronder geven we de belangrijke data voor de komende periode weer: 

 
 Donderdag 6 juli: verhuisdag, alle leerlingen vrij 

 
 Vrijdag 7 juli: start vakantie, alle leerlingen vrij 
 
 Vrijdag 18 augustus 10:30-11:00 uur:  “Een kijkje nemen in de klas…” 
 
 Maandag 21 augustus: start nieuw schooljaar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen jullie een fijne  

zomervakantie! 

Belangrijke data komende periode 

Bibliotheek Leidschenveen 
Culturele Zomerschool 2017: Uit de kunst! 

 

Het wordt weer een levendige, vrolijke zomer in de bibliotheken Leidschenveen 

en Ypenburg. Want de Culturele Zomerschool is terug! Vanaf 13 juli elke don-

derdag in de schoolvakantie gratis uitdagende, kunstzinnige en leerzame work-

shops voor volwassenen en kinderen. Maar ook een literaire wandeling. Hebt u 

de Zomerschool gemist vorig jaar? Grijp dan nu uw kans op kunst en cultuur 

dichtbij huis, u bent van harte welkom! 

Meer informatie over onze activiteiten? Neem een kijkje in de agenda op de 

website: https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Actueel/Agenda.htm 
U kunt reserveren via: 

Bibliotheek & Cultuuranker Leidschenveen 

Tel.: 070 – 353 76 60 

Mail: leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Actueel/Agenda.htm
mailto:leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl
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