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Nieuwe directeur BuitensteBinnen 

 

Zoals afgesproken in de FER (Fusie Effect Rapportage) zal met ingang van schooljaar 2023/2024 

sprake zijn van één directeur voor BuitensteBinnen. Daartoe is door PlatOO een profiel opgesteld in 

samenspraak met de MR en het team. Beide directeuren (Judith en Sandra) mochten op deze baan 

solliciteren. Zij hebben de keuze gemaakt om dat niet te doen. Beiden vinden het een juist moment 

om de goede basis die is neergezet, juist nu over te dragen aan een nieuwe directeur die met een 

frisse blik kan overnemen en met het team kan verder bouwen.   

Judith start met ingang van volgend schooljaar als directeur in Eindhoven en maakt dit schooljaar 

dus af . Deze overstap past bij haar wens om leiding te geven aan een school in een stadse omgeving. 

Sandra is bezig met een volgende stap en maakt in principe het schooljaar ook af. PlatOO is in 

overleg met het team en de MR over de te open stellen vacature. Vanuit het team en MR zijn 

collega's en ouders gevraagd om deel te nemen in de sollicitatiecommissie.  

Beide directeuren hebben zich afgelopen jaren met hart en ziel ingezet om de fusieschool 

BuitensteBinnen een goede basis te geven (op inhoud en in het ontwerp voor het gebouw). Zij 

hebben hierin alle ruimte & vertrouwen gekregen van PlatOO.  

Ondanks dat het de juiste keuze is om de school los te laten en over te dragen aan een nieuwe 

directeur, blijft het geen gemakkelijk besluit. Judith en Sandra hebben gisteren het team en de MR 

hierover ingelicht. 

Wij houden jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van het vervolg. Mocht je hierover vragen 

hebben, loop dan gerust binnen. 



Nieuwbouw 

 

Na een mooie openingsviering met alle kinderen en betrokken partijen afgelopen 27 februari, gaan 

de bouw en de voorbereidingen gestaag verder. In gesprek met Schilte en het team worden nu echt 

keuzes gemaakt voor de binneninrichting. Het was fijn dat tijdens de informatieavond op 1 februari jl 

veel ouders positief hebben gereageerd op de sfeerimpressies die we hebben laten zien. Dat was 

een duwtje in de rug om op de ingezette koers verder te gaan. Dat geldt ook voor de buiteninrichting. 

De opzet van het terrein krijgt vorm en op korte termijn zal de ontwerper met het team, kinderen en 

ouders sparren over het conceptvoorstel. Het buitenterrein omarmt iig groen, duurzaamheid 

(hergebruik van materialen) en uitnodiging tot buiten spelen/leren en gebruik van het speelterrein 

voor omwonenden. 

Last but not least komen er momenteel allerlei andere onderwerpen voorbij waar we beslissingen 

over moeten nemen, zoals: 

• Hoe gaan de (geventileerde) jassenkasten op de balkons er uitzien?  

• Waar komen de stopcontacten en datapunten? 

• Hoe richten we de leerpleinen in? 

• Waar komt de BSO? 

• Hoe verlichten we het buitenterrein in de avonduren?  

Etc etc.  

Het is een hoop, maar het is goed om u te kunnen vertellen dat de samenwerking tussen alle 

betrokken partijen heel constructief verloopt. Het wordt steeds concreter en dat geeft energie.  



Schooljaar 2023/2024 

 

Het hart van onze ontwikkeling ligt in het besluit om een Jenaplanschool te worden. Al onze keuzes 

zijn daarop gebaseerd en elke studiedag zetten we daarin mooie stappen (zie daarvoor ook de 

rubrieken Korte mededelingen en BuitensteBinnenhof). Vanuit deze visie zijn we o.a. bezig met het 

maken van keuzes voor nieuwe methodes voor rekenen, lezen, taal en spelling.  En dat vordert 

gestaag. Zodra daar definitieve keuzes in gemaakt zijn, zullen we u daarover informeren. Het lijkt 

misschien nog vroeg, maar ook zijn we al bezig met komend schooljaar.  De jaarplanning, maar zeker 

ook de groepsindeling, de opzet van het onderwijsaanbod en de inzet van het personeel. Met als 

uitgangspunt de visie en de beste keuzes voor de kinderen. Dat waren ook belangrijke onderwerpen 

op de studiedag van gisteren. We verwachten hier in de komende maand definitieve voorstellen van 

te kunnen maken en zullen de betreffende stukken (jaarplanning en formatie) daarna zo snel 

mogelijk voorleggen aan de MR. Na een akkoord delen we die met u als ouders.  

 

1 - De middenbouw is druk met het thema De Prehistorie 



 

2 - De Bovenbouw op bezoek bij de brandweer van Son en Breugel.  

 

3 - De Bovenbouw op bezoek bij de brandweer van Son en Breugel.  



 

4 - Ook de onderbouw gaat terug in de tijd. Van een gastspreker van het Prehistorisch dorp leren de kinderen van alles! 

 

5 - Ook de onderbouw gaat terug in de tijd. Van een gastspreker van het Prehistorisch dorp leren de kinderen van alles! 



 

6 - De Bovenbouw op bezoek bij de brandweer van Son en Breugel.  

 

7 - De Bovenbouw op bezoek bij de brandweer van Son en Breugel.  



BuitensteBinnenhof 

 

Op 28 februari kwam het BuitensteBinnenhof  weer bij elkaar. Het hof heeft ervoor gekozen om voor 

de stamgroepen namen te gaan kiezen in het teken van dieren. Samen met de eigen stamgroep zijn 

de leden nu bezig om een naam te kiezen, die begint met de letter die de stamgroep nu ook al heeft 

(dus a, b, c of d). Hierover snel meer. 

Verder hebben we opnieuw gesproken over het gedrag van kinderen als het gaat om vieze toiletten, 

rondslingerend afval in de klassen en op het plein. Daar is eerder over gesproken en het gaat nu iets 

beter. Maar we hebben afgesproken dat de leerlingen uit het hof daar in de eigen stamgroepen - 

samen met de leerkrachten - aandacht aan blijven geven.  

Tot slot hebben we het gehad over de groepsindeling van volgend jaar. Omdat we met ingang van 

het nieuwe schooljaar voor de vakken rekenen, lezen en taal/spelling met nieuwe methodes gaan 

werken, zijn er allerlei scenario's voor verbintenis tussen oud Regenboog en De Krommen Hoek 

mogelijk. We hebben daarin de wensen van de leden van het hof besproken. Hetzelfde onderwerp is 

tijdens de studiedag van gisteren ook met het team besproken.  

Op korte termijn nemen we daar een besluit over en informeren we u als ouders.  

De volgende bijeenkomst van het BuitensteBinnenhof is op 13 april. Dan staan onder andere de 

vraag op de agenda hoe de kinderen het werken met een weekplan ervaren. Maria en Iris maken van 

die vergadering het verslag.  



Korte mededelingen 

 

Invulling  vervanging zwangerschapsverlof Nina 

Op woensdag 30 maart werkt Nina (groep 6/7/8/) haar laatste werkdag voor haar 

zwangerschapsverlof. Hoewel op de vacature niemand heeft gereageerd, zijn we blij u te kunnen 

melden dat we haar afwezigheid wel goed hebben kunnen oplossen met Sven Verhallen. Sven is 

onderwijsassistent en werkt inmiddels op ma, di en wo ochtend ondersteunend in de middenbouw 

(ter vervanging van Ietje) en wo mi, do en vrijdagmorgen in de bovenbouw ter vervanging van Nina. 

Verder zal Hanneke tijdens het verlof van Nina op woensdagochtend werken in plaats van op 

donderdagochtend en gaat Femke op woensdagmiddag extra werken (ivm voorbereiding onderwijs). 

Aniel zal de instructietaken van Nina overnemen.  

Studiedag 9 maart 2023 

Gisteren was studiedag 5 van schooljaar 2022/2023. Het ochtendgedeelte werd begeleid door 't Kan 

en ging over het werken met een periodeplan, het hoe en waarom- werken met een methode en de 

verwondering in ere houden. In het kader van het aparte traject 't Jonge Kind voor de onderbouw is 

er ook gewerkt aan het onderwerp: inspelen op kinderen. Ook is er teruggeblikt op de onderwerpen 

waar de onderbouw al mee aan de slag is:  

• Kennis van ontwikkeling 

• Kinderen uitdagen versus opdrachten geven 

• Uitwerken van de tien Jenaplan-ankers. 



Agenda komende weken 

 

Thema: vroeger en nu 

• Woensdag 15 maart: vergadering Verkeerswerkgroep  

• Dinsdag 21 maart: bezoek groep 3 aan bibliotheek 

• Vrijdag 24 maart: volgende schoolbrede nieuwsbrief 

• Maandag 28 maart: MR vergadering: 19.00 uur.  

• Woensdag 30 maart: laatste werkdag Nina (zwangerschapsverlof).  
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