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Nieuws uit het Onderwijs.     
 

 

Personele zaken en formatie 

We zijn druk bezig met de formatie voor het nieuwe schooljaar en hopen deze snel 
af te ronden. Door de snelle groei van Holk-Doornsteeg hebben we ook nog 

vacatures die open staan en we hopen deze in de komende weken in te vullen. 
Daarnaast krijgen we nog steeds aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Deze 

leerlingen moeten ook nog ingedeeld worden in de groepen.  

We verwachten eind juni ouders en leerlingen te kunnen informeren over de 
nieuwe formatie en groepssamenstelling. Donderdagmiddag 08 juli is er een 

kennismaking met de nieuwe groep en de nieuwe leerkrachten.  

 

Bij deze een update over juf Ilonka en juf Joke. Juf Ilonka is verder aan het 
opbouwen van haar uren en is steeds meer aan het werk. Het is wel fijn dat er een 

stijgende lijn inzit en er uitzicht is op een goed herstel. 

Juf Joke heeft vorige week de 6e ronde van de chemokuur gehad. Lichamelijk 

vraagt dit veel van haar maar ze blijft positief en sterk in het traject staan. We 

leven met haar mee en hopen dat de behandelingen goed aanslaan. 

 

In de opvang zijn we volop aan het werven van nieuw personeel. Per 01 augustus 

komt Amanda Luigjes-van der Linden ons versterken in het opvangteam en dit zal 
in eerste instantie zijn om de kinderopvang uit te breiden. In de zomervakantie 

zal de 2e KDV groep worden ingericht zodat we in capaciteit snel kunnen 

uitbreiden. 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar BSO, KDV en Peuteropvang personeel om de 

vacatures op te vullen en te kunnen uitbreiden in de opvang op Holk-Doornsteeg. 

 

In de opvang zijn we begonnen met een pilot op alle grote kindcentra in onze 
stichting. Dit is een pilot van een jaar waarin een teamcoordinator wordt 

aangesteld om veel zaken rond te opvang te coordineren. Op de Holk locaties gaat 

Hilda deze functie invullen.  
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Zie het verschil! 

BSO vacatures! 

Graag komen we in contact met studenten die een kwalificerende opleiding volgen 
op HBO niveau en het leuk vinden om als bijbaan te werken op de BSO van PCOGV. 

Kent u/ken jij iemand voor wie dit interessant is? Attendeer hem/haar op de 

vacature: https://werkenbijpcogv.nl/studenten-gezocht-voor-de-bso/ 

 

IEP toets 

In april hebben de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. De leerlingen 
hebben hier 2 weken geleden de uitslag van ontvangen. De gemiddelde score van 

groep 8 ligt op 79,4. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is dit 0,3 lager. 
Het landelijke gemiddelde ligt op 79,7. De score ligt boven de verwachting die we 

op basis van de ontwikkeling van groep 8 hadden verwacht. We zijn hier tevreden 

mee.  

 

Nationaal programma onderwijs(NPO) 

Op De afgelopen tijd heeft u in de media vast gehoord of gelezen over 

het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma richt zich op herstel en 
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt de komende 

2,5 jaar in totaal € 8,5 miljard beschikbaar. Voor PCO Gelderse Vallei betekent dit 

dat we in de periode 2021-2023 ca. 2 miljoen euro per jaar ontvangen.  

Inmiddels is er een menukaart beschikbaar waaruit scholen interventies kunnen 
kiezen die bij hun locatie passend zijn. Onze ambitie is om hierin keuzes te maken 

die duurzaam zijn en dus niet alleen op de korte, maar ook op de 

lange termijn zullen bijdragen aan kwalitatief beter onderwijs.   

We hebben afgelopen periode ervaren dat wij samen (ouders, kinderen en 

personeel) zorgen voor goed onderwijs. Daarom zullen we u de komende 
periode informeren en om input vragen, om zo de beste interventies te kiezen ten 

behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen.   

Binnen PCOGV is er een projectgroep opgericht welke de scholen zullen 
ondersteunen bij het voorbereiden, inzetten en verantwoorden van de 

interventies. De MR van onze locatie zal hierover verder geïnformeerd worden en 

om instemming voor het definitieve plan worden gevraagd.   

Meer weten? Kijk het filmpje!   

  

Doorschuifmiddag 

Op donderdag 08 juli is de doorschuifmiddag waarin de leerkrachten en leerlingen 
met elkaar kennismaken voor het nieuwe schooljaar. Het doorschuifuur is van 

13.30-14.30u. Ook de nieuwe leerlingen zijn hiervoor uitgenodigd. 

 

Schoolreis 

Eindelijk is het zover: We mogen dit jaar gezellig weer op schoolreisje. Op 
donderdag 1 juli gaan groep 3 3/4 en 4 naar Dinoland in Zwolle. Groep 5 t/m 7 

gaat naar Avonturenpark Hellendoorn. Wij gaan hier met de bus naar toe.  

https://werkenbijpcogv.nl/studenten-gezocht-voor-de-bso/
https://www.youtube.com/watch?v=jEfurSEQarI
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Zie het verschil! 

Om veilig de kinderen in bubbels te kunnen vervoeren zijn we nog in overleg met 
de bsumaatschappij om extra bussen te regelen zodat de kinderen van Galjoen en 

Doornsteeg apart kunnen reizen. Hier volgt nog verdere informatie over vanuit de 

schoolreiscommissie. 

De kinderen moeten ook weer worden opgehaald.  Groep 3 en 4 zijn rond 16.00u 

weer terug. Groep 5,6 en 7 zijn rond 17.30u weer terug op school. 

 

Deze dag is er ook begeleiding nodig. De begeleiding wordt gevraagd om 
preventief te testen. De tests zijn op school aanwezig. Volwassenen dragen 

mondkapjes in de bus en in eventuele binnen gelegenheden. Kinderen hoeven dit 
niet. Van de groepsleerkracht krijgen jullie verdere details via de weekmail te 

horen.   

Wij hebben er zin in om na dit bijzondere jaar, het schooljaar op deze manier leuk 

af te sluiten! 

 

Schoolkamp 

Op 23-25 juni gaat groep 8 op schoolkamp. De locatie is scoutinggebouw de 

Harderhaven in Harderwijk. Er is een leuk programma in elkaar gezet en we hopen 

dat groep 8 een leuke tijd gaat hebben! 

Als begeleiding gaan juf Kim, juf Loes, meester Luuk, meester Douwe en meester 

Kees mee.  

 

Hallo vanuit de MR   mei-juni 2021 

Wordt dit de maand van het betere nieuws? Vakantie voor de kinderen, 

versoepelingen voor de ouders, schoolreizen die toch doorgaan volgende maand 

(hopen we!) en een mooi feest voor groep 8! Ik hoop het echt.   

  

De laatste maanden van het jaar staan in het teken van de voorbereidingen van 

volgend jaar. Formatie, budgetten en andere minder spannende onderwerpen 
komen nu ter tafel tijdens de vergaderingen. Maar ook het nieuwe definitieve 

continurooster is een onderwerp dat we nog bespreken en waar de oudergeleding 

van de MR mee moet instemmen.   

  

En dan wordt het vakantie! Misschien een mooi moment om eens na te denken 

over onderwerpen waar jullie aandacht voor willen vragen in het komende 

schooljaar. En het kan van alles zijn, als het maar te maken heeft met school.  

  

Als MR hebben we het idee om te onderzoeken of ‘Vroeg Engels’ een onderwerp 
is. ‘Wat is dat dan?’, zal je je afvragen. Ah, met Vroeg Engels bedoelen we 

dat er eerder Engels wordt gegeven dan nu, bijvoorbeeld al in groep 4. Omdat het 
een verandering is in het curriculum, hebben veel mensen hier een mening over 

en dat mag ook, maar uiteindelijk bepaalt het team van leerkrachten wat hiermee 

wordt gedaan.  
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Zie het verschil! 

  

In ieder geval mijn oproep: Als je ideeën hebt voor onderwerpen in het nieuwe 

jaar, mail ze naar mr.hl@pcogv.nl of laat het ons bij het schoolhek weten.  

  

Tot de volgende keer,  

Met vriendelijke groet, Dagmar Klaassen.  

 

Activiteitencommissie 

De AC gaat richting de afronding van het schooljaar. Afgelopen week hebben wij 
voor het laatst (online) vergaderd. De schoolreisjes, het kleuterfeest en de 

catering tijdens de afscheidsavond van groep 8 staan nog op onze kalender. Verder 
hebben wij met de hockeyclub voor een aantal groepen een hockeytraining kunnen 

regelen en kunnen de groepen 5 t/m 8 meedoen aan het KNVB Schoolvoetbal - in 

de klas! 

  

De schoolreisjes en het kleuterfeest zijn uitgesteld naar donderdag 1 juli. Wij 

hopen dat alle parken dan weer volledig toegankelijk zijn en de kinderen en 
leerkrachten een gezellige en onbezorgde dag kunnen hebben. De groepen 3 en 4 

gaan naar Dinoland, de groepen 5 t/m 7 gaan naar Hellendoorn. De kleutergroepen 

vieren het kleuterfeest op school, op de eigen locatie. 

  

Groep 8 neemt op maandag 12 en dinsdag 13 juli afscheid met een musical. Dit 
afscheid zal op locatie Holk-Doornsteeg plaatsvinden.Wij kopen het drinken en al 

het lekkers voor die avonden in en serveren het uit. 

  

Wij zijn blij dat nog een ouder ons komt helpen. Aan het eind van dit schooljaar 

vertrekken 3 leden, fijn dat er nieuwe versterking is. 

Hulp is altijd welkom. Lijkt het je ook leuk om te helpen of wil je een keer 

vrijblijvend kennis maken, stuur ons dan een mail: ac.hk@pcogv.nl. 

  

Vriendelijke groet, 

Angélique Haverkamp 

 
Kalender  

 

23-25  juni  Schoolkamp groep 8 
30  juni  MR vergadering 

01  juli  Schoolreisje, kleuterfeest 
08  juli  Doorschuifmiddag 

12 en 13  juli  Afscheid groep 8  
14  juli  Uitzwaaien groep 8 

15  juli  Laatste schooldag(leerlingen zijn vrijdag 16 juli vrij) 
 

mailto:mr.hl@pcogv.nl
mailto:ac.hk@pcogv.nl
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Zie het verschil! 

Bijlagen 
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Zie het verschil! 
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Zie het verschil! 

Corona en Onze projecten, 
De coronapandemie heeft een grote invloed op de vorming en opleiding van 

onze leerlingen. 
De scholen zijn vanaf het begin van de pandemie, in maart 2020, gesloten en 

dat is voor de leerlingen in een land als Guatemala rampzalig. Les-op-afstand is 

alleen weggelegd voor de leerlingen die een computer of smartphone met 
verbinding hebben. Al deze middelen zijn slechts voor een beperkte groep 

kinderen beschikbaar. Ook moet vaak de enige telefoon worden gedeeld, vader 
heeft vaak overdag zijn telefoon nodig op zijn werk, dus moeten de studerende 

kinderen tot laat in de avond de telefoon delen om hun huiswerk te kunnen 
maken. En hopelijk is er elke maand genoeg geld om weer een datapakket te 

kunnen kopen, dat vrij duur is. Een mobiel prepaid datapakket van 7GB kost 
tussen de 11 en 12 Euro en is snel verbruikt. Een vast contract is al helemaal 

onbetaalbaar voor de overgrote meerderheid van de families. Kinderen die geen 
enkele les of school meer kunnen volgen verdwijnen uit het zicht en hebben 

daarmee ook geen enkele kans meer op een goede opleiding laat staan een 
goede baan in de toekomst.  

In Guatemala en in de meeste derdewereldlanden is een schoolonderbreking 
gelijk aan het stoppen van de opleiding, de kinderen gaan, vaak gedwongen 

door de ouders, ergens werken in een minderwaardig en slecht betaalde baan 

en dat blijft zo de rest van hun leven. Of erger ze vallen in handen van criminele 
bendes, en worden vaak niet oud als gevolg van het vele geweld in en tussen 

de verschillende bendes.  
 

Vanuit de stichtingen, Corazon de los Niños, Esperanza de Vida en Jardin de 
Amor, waar wij mee samenwerken, hebben  we internet aansluitingen mogelijk 

gemaakt en waar nodig computers aangeschaft zodat leerlingen meestal in 
groepen toch lessen op afstand konden volgen. Ook het printen is op meerdere 

plaatsen mogelijk gemaakt.  
Door de pandemie is er ook een grote  behoefte ontstaan aan voedsel en 

medicamenten. 
Vanuit Corazon, Esperanza en Jardin de Amor hebben de aangesloten families 

regelmatig, wekelijks of maandelijks een voedselpakket of bijvoorbeeld een 
hygiënepakket met schoonmaakmiddelen, zeep, shampoo, tandpasta 

enz. ontvangen.  

Al deze aktiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit onze 
stichting Famecon1. 

 
Corazon de los Niños 

De doctoren van de stichting houden hun spreekuur, met zo weinig mogelijk 
mensen binnen in de wachtkamer. Te veel patienten moeten helaas wachten op 

straat. Ook de apotheken zijn geopend, met ook een loket aan de straatkant.  
Het komen en gaan van soms complete families naar de projecten is helaas 

verleden tijd. Alles op afspraak en alleen de patiënt mag naar binnen.  
In totaal houdt Corazon contact met 593 families in de dorpen rondom San 

Pedro. 
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Zie het verschil! 

Er zijn in drie dorpen internetlocaties ingericht waar alle deelnemende studenten 
gratis gebruik kunnen maken van de aanwezige computers en hun voltooide 

taken gratis kunnen printen. Ook kan een beroep worden gedaan, voor vragen 
en onduidelijkheden, op medewerkers van de apotheek of anderen. 

De computers zijn mede mogelijk gemaakt door Famecon1.  

 
Esperanza de Vida 

Veel studenten, die wij ondersteunen, ontvangen de lessen online. Zij kunnen 
gratis gebruik maken van de beschikbare computers om hun taken uit te werken 

en eventueel te printen. De studenten worden regelmatig thuis bezocht om de 
situtie van elke leerling goed in de gaten te kunnen houden.  

Esperanza de Vida is weer begonnen met les geven op de school, zij het zeer 
beperkt en met kleine groepen. Drie dagen per week in elke groep 10 leerlingen 

in de morgen en 10 leerlingen in de middag, voor de andere dagen krijgen de 
leerlingen taken en huiswerk om thuis uit te werken 

 
Jardin de Amor 

In plaats van maaltijden op school zijn veel voedselpakketten uitgedeeld. 
Lessen werden bij de school aan de kinderen uitgereikt, om zo de opleiding 

enigszins door te laten gaan. Les op afstand was over het algemeen niet 

mogelijk, omdat de middelen ontbreken. In kleine groepen (van maximaal 5 
kinderen) is het geven van lessen op school weer opgestart, alhoewel de 

overheid dit eigenlijk niet toestaat.  
 

Via een oud leerling van ons hebben we in Santa Maria de Jesus ook heel veel 
voedselpakketten uit kunnen delen aan families puur om te kunnen overleven. 

 
 

    
Voedselpakketten    voorzichtig les geven 

 
 

Voor uw donaties aan onze stichting zijn wij zeer dankbaar. 
We hebben veel kinderen en families een steuntje in de rug kunnen geven en 

dat voelt goed, ook al is de pandemie nog zeker niet voorbij. 
Over de algemene situatie in Guatemala zullen wij u in een volgende mail 

berichten. 
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Zie het verschil! 

Hartelijke groet, 
Stichting Famecon1 

Caroline Rijnbeek 
Tom den Boer 

Piet Rijnbeek 
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 lessen starten weer 


