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Beste ouder(s)/verzorgers(s), 

 

Na alle activiteiten die niet konden doorgaan starten we volgend jaar 

met een fantastische circusdag met circus Tadaa! Deze dag hebben 

we al een tijd geleden gepland i.v.m. het 35 jarig bestaan van de Lan-

genoord. We hebben gecheckt of deze dag door kan gaan en zoals 

het er nu uitziet kan dat. Binnenkort ontvangt u meer informatie. Als u 

het leuk vindt om te helpen, schrijf dan vrijdag 4 september alvast in 

uw agenda en voor de voorbereiding donderdagavond 3 september. 

 

Het einde van het schooljaar is in zicht. Het voelt anders dan anders, 

omdat we nog maar zo kort weer gestart zijn met het werken met vol-

ledige groepen. De warmte en de afwezigheid van kinderen/

leerkrachten die verkoudheidsklachten hebben maakt dat het soms 

best lastig is om de continuïteit in het onderwijsleerproces te waarbor-

gen. We doen wat binnen onze mogelijkheden ligt waarbij continuïteit 

en kwaliteit altijd voorop staan. Aanstaande woensdag ontvangt u via 

Parro de brief over de schoolorganisatie van het nieuwe schooljaar. De 

leerkracht vertelt die dag ook aan de kinderen bij wie ze volgend jaar 

in de groep komen. 

 

Vandaag hebben we aan het eind van de studiedag Rianne voorlo-

pig gedag gezegd en een fijn zwangerschapsverlof gewenst. Tot de 

zomervakantie zal Serena Jacobsen de vervanging van Rianne invullen 

en samen met Hedy groep 4 naar de zomervakantie begeleiden. In de 

brief over de schoolorganisatie 2020-2021 leest u wie Rianne na de zo-

mervakantie zal vervangen. 

 

Hartelijke groet, 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

 

28 juni: Juul 

29 juni: Juf Rianne 

30 juni: Guusje 

 

1 juli: Phéline 

2 juli: Roan, Joël en Donna 

4 juli: Fedde 

5 juli: Bob 

6 juli: Charlie en Twan 

8 juli: Phileine 

9 juli: Adham en Mandy 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op maandag 25 mei 2020 is er weer een MR vergadering geweest. Dit 

keer was de agenda toch wat anders dan we gewend zijn door alle 

Corona maatregelen en het aankomende vertrek van Sandra. 

Graag nemen we jullie kort mee in onze gesprekken. 

  

1.   Corona  

We hebben uitgebreid gesproken over de bijzondere situatie waarin 

we allemaal inzitten. Het heeft een duidelijke impact op onze samenle-

ving en de wijze waarop leerkrachten, kinderen en ouders samenwer-

ken. Over en weer is veel respect naar elkaar uitgesproken over de wij-

ze waarop is omgegaan met deze lastige periode. De schoolleiding 

heeft de MR steeds nauw betrokken in haar plannen en communicatie 

en stond open voor advies, wat een duidelijke vertrouwensrelatie laat 

zien.  

Tijdens ons rondje langs de deelnemers van het MR, concludeerden we 

dat het digitale onderwijs tijdelijk een prima middel gebleken, al heeft 

het veel inspanning van alle betrokkenen gevraagd. Samen onderwijs 

beter maken kreeg zo ineens wel een heel andere lading. In samen-

spraak is er voor gekozen om zoveel mogelijk focus te plaatsen op het 

primaire onderwijsproces. Dat betekent dat diverse overige activiteiten 

zoals kwaliteitskringen wat minder aandacht hebben gehad van de 

collega’s. Alleen de sociaal- emotionele ontwikkelingen hebben nog 

wel aandacht gehad in de kwaliteitskringen. De focus op het primaire 

proces heeft als voordeel gehad dat de leerkrachten zoveel mogelijk 

hun aandacht konden richten op het ondersteunen van het onderwijs 

op afstand en maatwerk geven aan kinderen waar het nodig is.  

Inmiddels mogen alle leerlingen weer tegelijk naar school. Ook dat was 

voor iedereen bij aanvang toch wel even spannend. Maar inmiddels 

vindt iedereen zijn draai weer en pakt school zoveel mogelijk de draad 

weer op.  Uiteraard blijven we als MR nauw betrokken bij alle vervolg 

plannen. 

2.  Aankomend vertrek Sandra 

Zoals inmiddels bij iedereen bekend zal Sandra De Langenoord na drie 

jaar gaan verlaten. Dat vinden we erg jammer. Sandra brengt de 

school veel energie en het team roemt de visie en sfeer die samen met 

het team onder haar leiding is ontstaan. Tegelijkertijd geeft het Sandra 

de kans op een andere nieuwe leuke uitdaging en voor de school om 

een nieuwe schoolleider te ontvangen. Bij het aanstellen van een nieu-

we schoolleider wordt een strak proces doorlopen. Tijdens een 

(eerdere) ingelaste MR heeft het KPOA de MR ingelicht over het vertrek 

van Sandra en het proces nader toegelicht. 
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GEZOCHT EEN VOORZITTER VOOR DE AC 

De activiteitencommissie (AC) is op zoek naar een nieuwe voorzitter.  

De AC is een betrokken oudergroep die de leerkrachten ondersteunt 

bij het organiseren van jaarlijkse activiteiten zoals: het sinterklaasfeest, 

de kerstviering, carnaval, Pasen, sportactiviteiten, schoolreis en het zo-

merfeest. Ten aanzien van de activiteiten werken de leden samen met 

de leerkrachten. Er wordt meegedacht en ondersteund. Onder het 

motto ‘vele handen maken licht werk’ worden waar nodig hulpouders 

ingeschakeld.  

De MR is gevraagd input te leveren op de profielschets van de nieuwe 

schoolleider en er is inmiddels een Benoemings Advies Commissie 

(BAC) samengesteld. In deze BAC zitten zowel ouders als leerkrachten 

die met de kandidaten één of meerdere gesprekken gaan voeren. De-

ze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en de MR heeft als orgaan 

geen rol in deze gesprekken. Wel houden we het proces in de gaten 

om vast te stellen of deze zorgvuldig verloopt. Belangrijke aandachts-

punten die we hebben meegegeven in het profiel zijn: 

* Een onderwijskundige leider; 

* Voortzetten van de huidige koers zoals beschreven in het schoolplan; 

* Samenwerkingsgericht en een verbinder in relatie met kinderen en  

   hun ouders/verzorgers, teamleden en samenwerkingspartners;; 

* Laagdrempelig wat bij het dorpse karakter van de school past; 

* Werkt vanuit vertrouwen en geeft autonomie aan het team; 

* Coachende rol in het realiseren van ambities; 

* Open blik en denken in mogelijkheden; 

* Kwaliteitsgericht; 

* Sfeer behouden; 

* Transparant. 

Leuk om te melden is, dat ook de Leerlingenraad om advies is ge-

vraagd t.a.v. de belangrijke kenmerken van de nieuwe schoolleider. 

Hun input wordt ook opgenomen in het profiel in een speciaal kader. 

 

3.  Realisatie begroting 

We hebben kort stilgestaan bij de realisatie van de begroting. Voorals-

nog verloopt deze volgens verwachting. 

4. Overig 

Als laatste hebben we kort stilgestan bij de schoolformatie 2020-2021. 

Daarover volgt binnenkort meer informatie. 

Michel van der Sluis, Voorzitter  

MR De Langenoord. 

VAKANTIE 2020-2021 

Herfstvakantie 

19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 

21 december 2020 t/m 1 

januari 2021 

Voorjaarsvakantie 

22 t/m 26 februari 2021 

Paasweekeinde 

2 t/m 5 april 2021 

Meivakantie incl. hemel-

vaartweekeinde 

3 t/m 14 mei 2021 

Pinksterweekeinde 

22 t/m 24 juni 2021 

Zomervakantie 

19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

STUDIEDAGEN 2021-2021 

 

Maandag 5 oktober 2020 

Dinsdag 6 oktober 2020 

Vrijdag 29 januari 2021 

Dinsdag 27 april, Konings-

dag 

Woensdag 17 maart 2021 

Mandag 28 juni 2021 

Vrijdag 16 juli 2021, onder 

voorbehoud 

 

Studiedagen alleen voor 

de groepen 1-2A, 1-2B en 

de groep 2 leerlingen van 

groep 2-3A en 2-3B 

Donderdag 8 juli en  

vrijdag 9 juli 2021 
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De leden worden verdeeld over de diverse activiteiten waarbij we ge-

bruik maken van elkaars expertise en ervaring. De commissie is al jaren 

op school actief. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmees-

ter, secretaris, twee bestuursleden en ouders. Ongeveer zes keer per 

schooljaar hebben wij overleg met elkaar waarin lopende activiteiten 

worden besproken en afgeronde activiteiten worden geëvalueerd.  

Bent u enthousiast of heeft u een vraag of opmerking?  

Wilt u onze nieuwe voorzitter worden of in de AC plaatsnemen? 

U kunt ons bereiken via acdelangenoord@kpoa.nl 

De buitenschoolse sport commissie (BSC) is onderdeel van de activitei-

tencommissie en is verantwoordelijk voor de organisatie van deelname 

aan schoolsporttoernooien. Deze toernooien worden door verschillen-

de sportorganisaties in Hoogland en Amersfoort georganiseerd. Per 

toernooi wordt bekeken of de Langenoord deel zal nemen. Naast de 

toernooien coördineert de BSC ook de deelname aan de 

Avond4daagse Hoogland, het Hooglands schoolvoetbaltoernooi en 

de Hooglandse Dorpsloop.  

Wil je ook je steentje bijdragen aan de sportieve activiteiten van De 

Langenoord? Je bent van harte welkom bij de BSC. 

 

Ben je enthousiast of heeft u een vraag of opmerking? 

U kunt ons bereiken via bscdelangenoord@kpoa.nl 

De directie, de MR en het bestuur van de AC zijn van mening dat de 

ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 eenmalig verlaagd kan 

worden, aangezien de activiteiten die dit schooljaar georganiseerd 

zouden worden maar beperkt hebben plaats gevonden ten gevolge 

van de Covid-19 maatregelen. 

  

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is als volgt vast-

gesteld : 

 

* Groep 1 t/m 7 leerlingen (ook de zij-instromers tot de meivakantie):  

   € 25,00 (t.o.v. normale bijdrage €47,50);  

 

* Groep 8 leerlingen: €15,00 (tov normale bijdrage €32,50) 

  

In september zal de ouderbijdrage zoals u gewend bent weer geïnd 

worden via Club Collect. 

 

Mirte Minkjan, Penningmeester  

WIJZIGING OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 20-21 
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

1 juli:  Brief schoolorganisatie 2020-2021 

2 en 3 juli: Kamp groep 8 

 

8 juli:      Kennismakingsochtend nieuwe groep 

9 juli:      Studiedag  

              groep 1-2A, 1-2B en groep 2 leerlingen van groep 2-3  

              Afscheidsavond groep 8 

 

14 juli:  Laatste schooldag gr. 8 

15 juli:  Rapport mee 

16 juli:  Laatste schooldag 

17 juli t/m: Zomervakantie 

28 augustus 

AGENDA 

 

De VakantieBieb opent 1 juli weer, met boeken voor de jeugd en vol-

wassenen. Op 31 augustus sluit de VakantieBieb. 

De VakantieBieb heeft boeken met avontuurlijke, griezel-, detective, 

fantasie- en humoristische e-books in diverse leeftijdsklassen zoals 'De 

Grijze Jager, 'Dolfje Weerwolfje' (Boze drieling) van Paul van Loon, 

'Klem!' van Mirjam Oldenhave of 'Verdacht' van Carry Slee. En niet al-

leen voor de kinderen is er genoeg te lezen... 

Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze: uit romans of span-

nende en informatieve e-books! 

De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via 

de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen 

op de boekenplank in de 

app te staan. Na het down-

loaden is voor het lezen van 

de e-books geen internetver-

binding meer nodig. Ideaal 

dus voor vakantie!  

  

Veel leesplezier!   

LEKKER GRATIS LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/
https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099854?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb


 

Lerarentekort 

In Nederland en ook onze regio heeft te maken met een lerarentekort. 

Transvita voert momenteel een mediacampagne uit om mensen te interesseren voor het vak leer-

kracht. Het doel van deze campagne is om mensen te interesseren om de (deeltijd) pabo te 

gaan volgen en om herstarters en zij-instromers te werven voor het onderwijs.  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het basisonderwijs heeft, ook in onze regio, nu en 

in de komende jaren plek voor gemotiveerde 

nieuwe leerkrachten. 

Heeft u in het verleden in het basisonderwijs ge-

werkt of overweegt  een carrièreswitch naar het 

basisonderwijs. Via de website www.voordeklas.nl 

kunt  bekijken of het vak leerkracht iets voor u is 

en kunt u de verschillende routes naar het leraar-

schap zien. 

Deze oproep kunt u ook delen met uw kennissen. 

Op de website vindt u aan de rechterzijde knop-

pen waarmee u (met één klik) de website deelt 

via social media. 

Wij nodigen u graag uit om de mogelijkheden te 

verkennen of om de oproep te delen.  

Samen zorgen we voor voldoende goede leer-

krachten, voor nu en voor de toekomst.  

Hartelijk bedankt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: LERARENTEKORT 


