
 

 

 

 
 

 
 

JAARVERSLAG VHBS 2016-2017 

ALGEMEEN:  

Stichting Palludara 

De voornaamste ontwikkelingen rondom Palludara zijn het Strategisch Beleid, 
(talentonderwijs, uitblinken in zorg, waardenvol onderwijs van 0 tot 18) de fusie met 
CVO en de krimp.  
Het strategisch beleid is ontwikkeld o.b.v. de input van ouders, leerlingen, leerkrachten 
en directieoverleg.  
 
Visie en ontwikkelingen: 
De kernwaarden voor onze kinderen op de VHBS : 

 

uniek 

ben jij 

en ben ik 

zijn wij hier allemaal 
samen 

 

De VHBS is een school met alleen maar kanjers. We leren de kinderen bewust 
respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en besteden aandacht aan de 
overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde 
opvatting. 
We zorgen ervoor dat kinderen elkaar goed leren kennen. Als kinderen elkaar goed 
kennen is er veel minder kans op pestgedrag en buitensluiten. We willen dat kinderen 
positief (leren) denken over zichzelf en een ander, een ander kunnen helpen en dat ze 
elkaar kunnen vertrouwen. Juist het elkaar vertrouwen, je dus veilig voelen bij elkaar, 
speelt hierbij een zeer belangrijke rol. 
Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag, met steun en 
begeleiding van de leerkracht. 
  

Op de Van Haersma Buma School is elk kind een Kanjer! 
Kinderen op de VHBS moeten zich in de taal thuis voelen. Dat geldt in de eerste plaats 
voor de moedertaal. In Fryslân is dat voor de meeste kinderen het Fries. Voor andere 
kinderen is de moedertaal Nederlands.. Vanwege de toenemende internationalisering is 
het ook voor kinderen belangrijk dat ze kunnen communiceren met kinderen uit andere 
landen. Engels is daarvoor het meest geschikt. 
Het Fries wordt niet alleen als vak gegeven, maar ook als voertaal bij andere vakken 
gebruikt. Vanaf groep 1 staat er Engels op het lesrooster. Vanaf groep 7 wordt het Engels 
ook als voertaal ingezet bij een ander vak. 

CBS Us Untwyk: Van Haersma Buma 

tel. : 0515-442900 

fax : 0515-443507 

e-mail :   schoolleider@vanhaersmabumaschool.nl 

website: www.vanhaersmabumaschool.nl  

 



Op de VHBS wordt dus Nederlands, Fries en Engels als voertaal gebruikt. Op sommige 
dagdelen wordt er in het Fries of Engels les gegeven.  
 

Pleinontwikkelingen 

Op donderdag 20 juli, de laatste schooldag, hebben we fantastisch gespeeld op het 
nieuwe plein. De schoolpleincommissie heeft hard gewerkt om het schoolplein 
uitdagender, leuker en speelser te maken voor alle leeftijden. Nou dat is gelukt!!! 
Nog niet alles is gerealiseerd, maar het grootste deel wel in dat vraagt natuurlijk om een 
spetterende opening (13.00 uur) in de vorm van pleinspelletjes. 
Een vette pluim voor ouders, middenstanders van H/J, team en bovenal de 
pleincommissie. Waar het ooit 2 jaar geleden begon met het maken en tekenen van 
plannen, verder uitgewerkt door het leerling panel, team en pleincommissie, is de 
uitvoering van ons plein letterlijk fantastisch geworden. Ik denk dat er in op landelijk 
niveau niet veel scholen zijn, die zo’n mooi plein bezitten.  
 

Onderwijsbehoeften van onze leerlingen 

Kijkend naar karakteristiek van de leerlingenpopulatie hebben onze leerlingen behoefte 
aan: 
• Gestructureerde duidelijke pedagogische sfeer; 
• Rijk en uitdagend aanbod waar talenten worden benut; 
• Een aanbod dat tegemoet komen aan de verschillen tussen de leerlingen: 

- Aanbod hoogbegaafden 
- Gepersonaliseerd aanbod 
- Aandacht voor taal: m.n. drietaligheid, woordenschat en begrijpend lezen. 
- Een gestructureerde aanpak voor gedragsproblematiek 
- Scholing betreffende gedragsproblematiek 

 

Huisvesting:   
Er is afgelopen zomer een flinke investering gedaan in nieuwe kozijnen en deuren. De 
school is hierdoor lichter, frisser en warmer door geworden. En de bouwkundige staat is 
weliswaar oud, maar zeker nu veel degelijker. We zijn niet geheel tevreden over de 
onderhoudkundige staat van onze school; ook het dak heeft voor een deel een nieuwe 
bedekking gekregen.  
 
Leerlingenverloop: 
2017-2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2014 hadden wij op teldatum 01-10 86 ll.  De verwachting voor de korte termijn blijft, 
dat de school in leerlingenaantal licht zal krimpen en voor de langere termijn zal het 
leerlingaantal wellicht dalen.  



Op 1 oktober 2015 telde van Haersma Buma School 80 leerlingen. 1 oktober 2016 telden 
we 81 leerlingen. Ondanks dat er een grote groep leerlingen van school ging, (16 ll) 
tellen we op 1 oktober 2017 79 leerlingen. We gaan er van uit dat dit aantal rondom 80 
leerlingen zal blijven. 
  

• Het percentage gewogen leerlingen was 6 %. 

• Percentage leerlingen uit gebroken gezinnen: 7 % 

• De school staat in een oudere nieuwbouwwijk. Door de vergrijzing van de afgelopen jaren neemt het aantal 

gezinnen met jonge kinderen langzaam af. 

• Het leerlingenaantal daalt de laatste jaren licht.   

• Ongeveer 95% van de ouders in onze dorpen kiest voor onze school. Daarnaast kiezen ouders ook voor de 

Wieken of de Vuurvlinder, een grote brede school aan de rand van Sneek op enkele kilometers afstand van 

Hommerts Jutrijp.  

• Het opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld/gemengd (van hoog tot laag opgeleid). Dit wijzigt zich. 

 

 

 

 

Aantal groepen:  

We hebben het afgelopen schooljaar evenals in 16/17 met 4 groepen gedraaid. Allemaal 
combinatiegroepen: groep1/2, groep 3/4, groep 5/7, en groep 6/8. In de 5/6 en 7/8 
groepen zaten relatief veel leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte.  
 

Personeelsontwikkeling:  

Eén leerkracht heeft, na een lange en mooie carriëre voor een vertrek gekozen. Het is in 
schooljaar 16-17 van belang dat we de nieuwe leerkracht en de leerkrachten die relatief 
kort hier op school werken, goed inwerken en informeren. Gedurende de laatste jaren 
hebben veel wisselingen plaatsgevonden. Oorzaken zijn o.a. leeftijd van het personeel, 
de bestuurlijke aanmoediging om vervroegd te stoppen/minderen i.k.v. de krimp, de 
drempelverlaging t.a.v. mobiliteit en gesprekken met medewerkers.  
   
De ontwikkeling van groepsplannen hebben we versterkt door nu voor het 3e jaar ons 
nieuwe hulpmiddel Snappet te gebruiken. Hiermee denken we dat we meer rekening 
kunnen houden met verschillen tussen onze leerlingen en zo meer passend onderwijs en 
de 1-zorgroute gestalte geven. Daarbij is de ontwikkeling en scholing van leerkrachten 
bijzonder belangrijk. Via bekwaamheidsdossiers leggen we de ontwikkelingen vast en 
willen we ons zelf individueel ontwikkelen. T.a.v. de schoolontwikkelingen zijn we bezig 
om de methode Snappet met tablets uit te breiden. In januari 2015 zijn de leerlingen van 
7/8 hiermee begonnen, in september 2015 is groep 5/6 gestart. Daarvoor hebben we 
voorlichting en info verzorgd voor ouders en leerkrachten. (open les)  
We voeren gesprekken om zo in beeld te hebben hoe ieder werkt en waar we binnen 
school ons zelf kunnen verbeteren.  (o.a. met hulp van een persoonlijk 
ontwikkelingsplan) Het is de bedoeling, dat iedere leerkracht vanuit de eigen sterkte kiest 



voor activiteiten die leiden tot versterking van de persoonlijke competenties. Iedere 
persoonlijke ontwikkeling is weer gerelateerd aan de schoolvernieuwing en 
schoolontwikkeling.  
 

Organisatie/onderwijs:  
Binnen onze organisatie zijn (of worden) de volgende zaken aangepakt:  

1. De eindopbrengsten van 2017 waren bovengemiddeld. We blijven wel alert op de 
kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, waaronder:  

a. kinderen die extra en meer aandacht nodig hebben. 
b. We hanteren voor de schoolkeuze VO de Friese Plaatsingswijzer. Die volgt 

de leerlingen in de laatste 3 jaren in hun ontwikkeling en daarop baseren 
we onze keus, samen met de ervaringen van de leerkrachten. We kunnen 
na analyse van de toetsen  goed inspelen op de onderwijskundige behoefte 
van de kinderen.  

2. Onze scores van de tussenopbrengsten zitten op het landelijk gemiddelde. 
Momenteel brengen we onze populatie in kaart. Zo kunnen we de leerlingen beter 
begeleiden door onze onderwijskundige aanpak kritisch te bekijken en waar nodig 
aan te passen. We hebben hiermee al een begin gemaakt door Snappet in te 
voeren en onze Kanjeraanpak structureel toe te passen.   

3. We blijven ons richten op het verhogen van de reken- en taalopbrengsten. Dit 
doen we door op groeps- en schoolniveau te analyseren of en hoe de toetsen 
onvoldoende, voldoende, goed en zeer goed zijn op individueel, groeps- en 
schoolniveau. We volgen de leerlingen scherp m.b.v. ons leerlingvolgsysteem. We 
koppelen de onderwijsbehoeften, CITO- en methode toetsresultaten aan de 
gewenste stof.  

4. We zijn ook dit schooljaar bezig geweest om met groepsplannen differentiatie in 
instructie en organisatie in te voeren. In groep 7/8 leidde dit er toe dat we 
vanwege de gewenste differentiatie m.h.v. Snappet bij rekenen met Wereld In 
Getallen zijn gaan werken. Ook bij Spelling en in mindere mate bij taal werken 
onze leerlingen gedifferentieerd. Dit is al richting het gewenste onderwijs op maat 
waar we heen willen.  

5. Er is een leerling panel en daarvoor is een visie ontwikkeld. Het panel nemen de 
leerlingen serieus en we proberen om de afspraken die gemaakt worden te 
realiseren. Afgelopen schooljaar concludeerde het panel dat het plein 
aantrekkelijke gemaakt kon worden. Daarvoor hebben de leerlingen ideeën 
ingebracht. Deze ideeën nemen we mee door een project te starten samen met de 
gemeente en met hulp van buurtsportcoaches om ons plein aantrekkelijker en 
uitdagender te maken.  
 

6. De externe communicatie versterken, vertrouwen verdienen. We willen 
komen tot afspraken waardoor de oudertevredenheid en –vertrouwen toeneemt. 
Op stichtingsniveau ontwikkelen we een digitaal ouderplatform zodat de ouders en 
wij direct informatie uit kunnen wisselen. We zijn voor groep 1/2 als pilot een 
ouderapplicatie voor de contacten gestart in december 2014. Ouders m.h.v. een 
“app” in een beveiligde omgeving informatie over de kinderen bekijken. In de 
toekomst kunnen we informatie in de breedste zin van het woord op het platform 
plaatsen. Van dossiers tot allerlei activiteiten e.d.)  

7. Wij agenderen de tevredenheid bij team-, MR- en OR overleg.  
 

8. Op muzikaal gebied organiseerden we, samen met ons plaatselijke korps voor 
groep 4 en 5 1 maal per week een les AMV muziek. In overleg doen we dat 
komend schooljaar alleen voor groep 4, eens in de 2 weken. Na school is er dan 
de mogelijkheid om het AMV diploma definitief te behalen in groep 5 of 6. 
Ondersteuning komt van het Centrum voor de kunsten in Sneek. We waren 
hiermee de eerste school in de omgeving die dit in het onderwijsarrangement dit 
aanbod heeft. 

 



Voor de komende jaren:  

• We zijn ervan overtuigd, dat kinderen die zich veilig en vertrouwd 

voelen en op juiste wijze begeleid worden door ons, zich op de 

beste wijze ontwikkelen. We willen verder gaan met het 

opbrengstgericht werken. Daarom volgen we de opbrengsten 

scherp en zijn we alert op “afwijkende” scores en kinderen met 

speciale onderwijsbehoeftes. we zijn van plan om intensief contact 

met ouders van deze kinderen te hebben. 

• Willen we ons richten op het welbevinden en de weerbaarheid van 

onze kinderen. Hiervoor hebben we gekozen voor een 

Kanjertraining en daarbij zullen we een sociaal emotioneel 

volgsysteem Kanvas invoeren. 

• We willen ons richten op meervoudige intelligentie en 

talentonderwijs in onze school verankeren in een doorlopende lijn. 

• Zullen we de oudercontacten versterken en professionaliseren. Met 

wellicht een breed ouderplatform voor ouders.  

• Willen we onze meertaligheid volgens en zo nodig versterken. Ik 

ben overtuigd van het feit dat een consequent hanteren van meer 

talen de kinderen helpt bij de taalontwikkeling en deze versterkt.  

• Zal ook de krimp ons langzaam beïnvloeden. We willen onze 

onderwijsarrangementen en aanbod uitbreiden bij muziek. (zie 

hierboven)  

verder:  
scholing personeel: 

1. Teamtraining Frysk (AFUK) 
2. Bewegingsonderwijs (2 lk) 
3. Training effectieve ll. bespreking (I.B.) 
4. Training aanvankelijk lezen (2 lk 3/4) 
5. Kanjertraining (1 lk) 
6. Training kleuteruniversiteit (2 onderb lk) 
7. Directeur is formeel geregistreerd 

 

ONDERWIJS:  
� Snappet in midden- en bovenbouw. Opbrengsten scherp volgen.  

� Communicatie met ouders versterken en intensiveren. We willen bij 

iedere analyse en aanpassing in onderwijsaanbod een contact realiseren 

met de betreffende ouders en ons plan en aanpak uitleggen. Daarvoor 

hebben we een ouderpanel en willen we een applicatie ontwikkelen met 

bureau Klassenwijzer. We wachten op een nieuw ouderportaal van 

Palludara. 

 
� Voor de toekomst: 

o Doorgaande lijn voor talentonderwijs. 
o We willen onze meertaligheid, hoge scores, samen met het welbevinden 

beter profileren.  
o We hebben een meerjarenplan opgesteld t.a.v. de aanschaf van nieuw 

materiaal: Snappet in groep 5 t/m 8 
 

Opbrengsten  
Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten Eind- en tussenresultaten. We 
hebben gekozen voor een nieuwe eindtoets vanwege: 

• Meerkeuzevragen en open vragen. 

• Kinderen maken de toets direct in het opgaveboekje, dus niet op een antwoordformulier. 

Opgaven staan naast de leestekst, hoeven niet heen en weer te bladeren. 

• Een aantrekkelijke toets die kinderen met plezier maken en de mogelijkheden van de 

kinderen goed in beeld brengt.’  

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Onze eindopbrengsten waren schooljaar 2016-2017 flink hoger!: het gemiddelde van de 

leerlingen is 85,3, het landelijk gemiddelde was 78,3. 
 
- De komende jaren is het belangrijk om de leerlingen alert te volgen. Door een 

veranderende populatie (gedrag en afkomst) dalen de resultaten enigszins in de 
middenbouw. We hebben daar al hard aan gewerkt. Dit heeft te maken met een 
onvoldoende resultaat op begrijpend lezen in groep 8.  

 

Uitstroom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tussenopbrengsten (zie Cito LVS) 
Twee keer per schooljaar worden de tussenopbrengsten a.h.v. van het cito-lvs besproken.  
 

- Onze totale tussenopbrengsten (gebaseerd op de resultaten M toets voor technisch lezen, 
begrijpend lezen en rekenen van dit schooljaar) zijn voldoende tot goed. De opbrengsten 
voor technisch lezen dalen. Dit heeft te maken met een onvoldoende resultaat voor dit 
onderdeel op de M toets in enkele groepen. Bij de E toets is al een positieve ontwikkeling te 
zien. Dit neemt niet weg dat ons doel is dat we in 2016 –2017 ook een voldoende resultaat 
willen behalen bij de M toets.  

 
Voor een uitgebreid overzicht van onze opbrengsten, analyses en acties verwijzen we naar de 
rapportage die de Intern Begeleider heeft gemaakt. 
 

Jaar  VMBO 
BK 

VMBO 
GT 

HAVO/ 
VWO 

Gymnasium 
VWO+ 

2007 5 2 6 2 
2008 1 4 7 0 
2009 2 3 5 2 
2010  1 4 2 
2011 1 3 2 2 
2012  3 4 3 
2013 2 7 6 1 
2014 2 2 2 1 
2015 3 2  4 
2016 4 1 1 1 
2017 3 2 5 5 



 
 

Kwaliteitsontwikkeling:  

Door het werken met kwaliteitskaarten (SON) krijgt onze school zicht op haar sterke en 
zwakke punten. Deze analyse speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs. Aan het eind van het schooljaar rondt onze school deze 
activiteiten in een evaluatie af en hebben wij zicht op alle domeinen die dit instrument 
onderscheidt. De twee belangrijkste knelpunten uit elk domein krijgen een plek in het 
verbeterplan van de school. Momenteel zijn we bezig om een nieuwe zelfevaluatie te 
ontwikkelen: WMK PO (“webbased”  werken met kwaliteitskaarten in het primair 
onderwijs)  
   
Externe analyse:  
In 2016 heeft de inspectie de opbrengsten van de school 
onderzocht d.m.v. een bezoek en Jaarlijks Onderzoek. De 
conclusie was: De onderzochte kwaliteitsaspecten waren 
voldoende. (voornamelijk de opbrengsten) De inspecteur was best 

tevreden over ons werk in Hommerts. Het was een inspirerend bezoek. 

Met goede en kritische feedback van een aantal ouders en leerlingen die 

een gesprek met de inspecteur hebben gehad. Ouders en leerlingen, hartelijk dank voor jullie 

medewerking! 

We zijn op alle onderdelen als voldoende beoordeeld. (soms net geen goed) Op pedagogisch klimaat 

en zorg en ondersteuning zijn wij als goed beoordeeld. Twee  belangrijke onderdelen waar ik best 

trots op ben en die ook bij de ouderpeiling door ouders als wezenlijk zijn aangemerkt.  

 

Alle collega’s staan altijd klaar met grote inzet en met kwalitatief goed onderwijs  voor onze 

leerlingen op de VHBS. De inspecteur zag dat en samen met tevreden leerlingen en ouders oordeelde 

hij positief. Ik sluit mij daar van harte bij aan. Na afloop hebben we daarom met de aanwezige 

collega’s wat gegeten en gedronken bij van der Valk. 

 
In 2014 hebben we een ouderenquête afgenomen. De antwoorden zijn digitaal verwerkt 
en zijn vertaald in een aantal gemeenschappelijke wensen en aandachtspunten: 

• Opvallend is dat de ouders onze school aanzienlijk beter beoordelen. (van 6,16 in 
2010 naar 7,29 in 2014) 

• De ouderbetrokkenheid is groot.  
• Een klein deel van de ouders (26%) is minder tevreden over onze begeleiding met 

leerlingen met problemen, werken met de computer (16%) en extra werk voor de 
betere leerlingen. (16%)  

• We zullen de veiligheid op het plein inventariseren en indien nodig verbeteren.  
In 2018 zullen we weer verschillende peilingen organiseren. 
 
 



GELEDINGEN:  

Ouderraad: 

zie verslag Ouderraad. 
 
Medezeggenschapsraad:  

Zie verslag Medezeggenschapsraad. De MR spreekt over zaken als: onderwijsbeleid, 
personeelsformatie, financieel beleid. Daarnaast draagt de MZR eigen items ter 
bespreking aan.  
Ook vanuit de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad worden zaken aangedragen 
die besproken moeten worden. Het gaat hierbij vaak om het horen van de mening van de 
teamleden en ouders die in de Medezeggenschapsraad zitten.  
Vanuit de Medezeggenschapsraad zat één teamlid in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Nu is dat een lid uit de personeelsgeleding.  
Zij bespreken daar ook zaken die vanuit de eigen Medezeggenschapsraad zijn 
aangedragen.  
We waarderen de inzet en betrokkenheid van de MR. De leden stellen zich positief-
kritisch op t.a.v. van de vernieuwingen binnen ons onderwijs.  
 

Ouders:  

De activiteitencommissie werkt prima. De A.C. is betrokken, denkt mee en helpt in 
de organisatie van o.a. het kerstfeest, de paasviering, kinderboekenweek, het project en 
de afsluiting van het schooljaar.  
Vanuit het team zijn er jaarlijks een aantal vaste momenten waarop met de ouders 
gesproken wordt over de ontwikkelingen van hun kinderen. Dit gebeurt 2 maal per jaar 
in 10-minuten gesprekken en 1 maal per jaar in een klasseninformatieavond.  
De ouderbezoeken doen we op verzoek van de ouders en/of leerkracht.  
Via mail en de website ontvangen de ouders 3 á 4 -wekelijks een nieuwsbrief. 
Men ontvangt een jaarkalender. Die is nu ook digitaal op onze website. En 2 maal 
per jaar een rapport van hun kind. Ook hanteren we de groepsmail voor rechtstreeks 
informatie uit de groep. 
1 Maal per jaar wordt er een schoolkrant uitgegeven en aan het eind van het schooljaar 
staat de nieuwe schoolgids op onze site.  
Er is één maal per jaar in september een voorlichting voor ouders betreffende de 
activiteiten in de groepen.  In april houden we de jaarvergadering, waar we de 
ontwikkelingen op VHBS bespreken. En er is één maal per jaar (mei) een open dag voor 
ouders, waarbij ouders welkom zijn om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. 
 

BIJZONDERHEDEN PERSONEEL: 

� Er kwam een nieuwe juf: Petra IJpma 
� 2 nieuwe leerkrachten zijn nu ook geschoold als kanjertrainer, afgelopen 

schooljaar gaan we nascholen als team.  
 

BIJZONDERE ONDERWIJSKUNDIGE EN ORGANISATORISCHE ZAKEN: 

� Binnen- en buitenschoolse AMV georganiseerd i.s.m. EZG en Tjitske Rienstra 
� BBMM (Bruggen bouwen met muziek) een gesubsidieerde opzet van een groot 

aantal basisscholen i.s.m. Akte 2 om instrumenten in orkestsetting te bespelen. 
Daaruit zijn weer clusterorkesten ontstaan. 

 
ACTIVITEITEN:  

� Een grote kerstmusical  
� Er is een doorlopende fruitactie geweest van oktober tot juni. Doen we dit jaar 

weer.  
� De gehele school heeft een geweldige kerstmusical uitgevoerd voor een volle zaal. 
� De schoolschoonmaakavonden kunnen wel iets beter bezocht worden. Of anders 

ruilen.  
� De school en gezinsdienst werd druk bezocht en was bijzonder sfeervol. 



� We hebben erg veel natuurexcursies gehouden met hulp van Groen Doen en de 
plaatselijke vogelwacht. 

� Er zijn verschillende mensen geweest die gastlessen hebben verzorgd, zoals b.v. 
in het kader van “bouwen aan de bouw”. 

� Verschillende groepen hebben een voorstelling van “uurcultuur” bezocht.  
� We hebben o.a. meegedaan met het Circulatie- volleybal in Sneek 
� Het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd en helaas ;) hebben we niet gewonnen. 
� We deden mee aan het provinciale kampioenschap schoolkaatsen. Daar werden 

de meisjes 2e en dat is erg bijzonder voor Hommerts en op provinciaal niveau een 
prestatie van formaat op It Tsjûkelân in Franeker!!. 

� Ook deden we mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd.   
� Tenslotte hebben we op één dag afscheid genomen van juf Rina, hebben een 

boekenbeurs georganiseerd en er was een juffen en meesterdag. 
 
Ouderzaken: 

� Parkeren bij school: zo min mogelijk met de auto komen, en wanneer dit het 
geval is graag bij het MFC parkeren en anders alleen in tút en derút…. 

� Veel en geweldige samenwerking met ouders van MR en OR! Dank daarvoor! 
      


