
      

 

 

 

 
 

Vooraf  
Op twee momenten in het jaar informeren wij u over actuele ontwikkelingen rond de stichting en/of 
de scholen. Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met aandacht en plezier leest. En dat u daarmee weer 
op de hoogte bent van de dingen die er spelen.   
 

Overleg stakeholders  

Het bestuur en de toezichthouders hebben regelmatig contact met allerlei personen en partijen die 
in en om de school actief en/of betrokken zijn. Wij noemen dat de stakeholders. Het zijn medewer-
kers, ouders, vertegenwoordigers van politiek of kerk enz. Door met hen te spreken halen wij infor-
matie op over het functioneren van de scholen, over actuele ontwikkelingen die rond de stichting 
spelen, over wensen en behoeften die er leven. Het helpt ons om na te denken over het beleid.  
 

      
 
Eind november was er een bijeenkomst van bestuur, toezichthouders, directie en leden van de iden-
titeitscommissies (IC). Het werd een goede ontmoeting waar intensief werd uitgewisseld op welke 
manier de IC op de scholen actief is. Leerzaam voor alle aanwezigen. Ieder nam wel iets mee als aan-
dachtspunt voor de eigen situatie. Kent u de IC-leden van uw school? U vindt hun namen in de 
schoolgids/website van de school. 
 

Inspectierapport  
In het najaar van 2019 ontvingen wij het rapport van het inspectiebezoek eerder dat jaar. De inspec-
tie van het onderwijs brengt éénmaal per vier jaar een bezoek aan het bestuur en de scholen.  
 
De SCOB is een jonge stichting die nu ruim 2 jaar bestaat. In deze periode lag het accent op kennis-
maken en harmoniseren van beleid. Toch was er vanaf het eerste begin ook aandacht voor kwaliteit 
en onderwijsinhoud. Juist de toegenomen schaalgrootte gaf gelegenheid tot uitwisselen met en leren 
van elkaar. Dat is van het begin af aan praktijk. Wij zien dat op alle niveaus gebeuren, binnen het di-
rectieteam, tussen leerkrachten van verschillende scholen, binnen de GMR en tussen ouders van de 
identiteitscommissies.  
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Zowel voor de SCOB als voor het geheel van de scholen geldt dat de basis op orde is. De opmerkingen 
in het rapport zijn waardevolle aanbevelingen om de kwaliteit van stichting en scholen verder te ver-
beteren. Wij geven daarbij prioriteit aan een breed en leerrijk onderwijsaanbod, aanbod voor leer-
lingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden 
als instructie, analyse en differentiatie.  
 

De inspectie vraagt aandacht voor een aantal aspecten. Borging van de ingezette ontwikkelingen is 
daarbij een belangrijke aanbeveling. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het stellen van meer 
concrete doelen. In het strategisch beleidsplan heeft het bestuur de koers op hoofdlijnen beschre-
ven. Per school zijn hier de schoolplannen van afgeleid. Hierin zijn de stichtingsdoelen vertaald naar 
concrete acties en uitwerkingen. Het hele inspectierapport vindt u op de website van de inspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl. 
 

De voorscholen van de SCKB  
Sinds het begin van dit jaar zijn de voorscholen in Bruchem, Kerkwijk, Hedel en Zuilichem een nauwe 
samenwerking aangegaan met de organisatie Royal Kids Home. De SCKB bestaat nog als zelfstandige 
stichting onder het toezicht van de SCOB, maar de dagelijkse aansturing, de administratieve afhande-
ling, alle zaken betreffende aanbod, personeel en beleid liggen in handen van RKH. Deze stap was no-
dig om binnen de voorscholen een verdere professionalisering mogelijk te maken en beter in te kun-
nen spelen op de vele wijzigingen in wet- en regelgeving. Kortom de voorscholen zijn hierdoor meer 
toekomstbestendig. 
 

De periode tussen zomer- en kerstvakantie werd gebruikt om de organisatie stapsgewijs om te zet-
ten. Er was aandacht voor financiën, gemeentelijke afspraken, scholing, teambuilding, mobiliteit van 
de medewerksters en werving van nieuwe kinderen. De eerste positieve effecten zijn al merkbaar. In 
2020 hopen wij verdere stappen te zetten en nieuwe initiatieven te nemen. 
 

Binnen de scholen is er niet veel veranderd. De nauwe band tussen school 
en voorschool blijft bestaan. Sterker, de voorschool is het voorportaal van 
de basisschool. Alle reden dus om de contacten goed, de banden hecht en 
de samenwerking warm te houden. 
 
Voor peuteropvang en VVE zijn de Voorscholen van de SCKB dus een prima 
keus. Vertrouwde kwaliteit in een doorgaande lijn met de basisschool. 
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de leidsters en de direc-
teur van de school. 

 

Lerarentekort  
Wat voor heel Nederland geldt, merken wij ook op de scholen van de SCOB; er is een toenemend ge-
brek aan onderwijspersoneel. Via de media hoort en leest u ongetwijfeld tot wat voor (nood-)oplos-
singen dat soms leidt: 4-daagse schoolweek, klassen samengevoegd of naar huis, directie en IB’ers 
voor de klas, zittend personeel komt extra werken, anders bevoegden voor de groep enz. Ook wij zijn 
soms genoodzaakt een dergelijke maatregel te treffen.  
 

Het aanhoudend tekort baart ons zorgen. Kwaliteit en continuïteit komen onder druk te staan. Veel 
tijd gaat op aan het vinden en/of organiseren van vervanging. Druk op zittend personeel neemt toe. 
In de afgelopen week werd er opnieuw gestaakt om aandacht te vragen voor dit probleem. Wij zijn 
niet zo enthousiast over het stakingsmiddel, maar dat neemt niet weg dat wij de zorgen en proble-
men niet onderkennen. Via politieke partijen en besturenorganisaties vragen wij hier aandacht voor 
en denken en spreken wij mee over mogelijke oplossingen.  
 

Ondertussen blijven wij ons best doen om alle groepen bemenst te houden. Wij vragen uw begrip 
voor als er een keer een impopulair besluit genomen moet worden. Wij vragen uw medewerking in 
de zoektocht naar medewerkers. Kent u in uw omgeving mensen die actief zijn of willen worden bin-
nen het onderwijs? Wijs ze dan eens op de scholen van de SCOB. Samen tegen het lerarentekort!  



      

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen  
 
 
U zag het waarschijnlijk al in de regionale pers of via social media; 
kinderen die in het schooljaar 2020-2021 4 jaar worden en dus 
naar school komen, kunnen nu al worden aangemeld. Wij stellen 
die vroege aanmelding op prijs. Het helpt ons bij de personele 
planning en de groepsindeling. 
 
Bezoek één van de open dagen of vraag een gesprek aan bij één 
van de directeuren. 
 
Kent u ouders met jonge kinderen in uw omgeving? Maak hen 
dan attent op de scholen van de SCOB. Wij begroeten hen graag 
voor informatie of aanmelding. 
 
Van harte aanbevolen. 

 
Loopbaanevent  
 
 
 
Om onze scholen extra onder de aandacht te brengen (zie ook ‘le-
rarentekort’) organiseren wij op donderdag 20 februari a.s. op 
PCB De Bron in Bruchem een loopbaanevent. Wij nodigen studen-
ten, onderwijsmensen en belangstellenden uit om kennis te ma-
ken met de SCOB.  
 
De directeuren zijn present voor informatie of een speed-date. 
Deze week adverteren wij daarvoor en leggen wij contact via  
social media. Zie ook de link op de website www.scobomme-
lerwaard.nl 
 
 
 
 

 


