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Nieuws 

 
Voor jullie ligt de 4de  nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017.  
Om nog meer informatie met elkaar te kunnen delen, ontvangen wij graag nieuws vanuit de 
verschillende scholen. Heb je zelf informatie die in deze nieuwsbrief thuishoort en/of heb je 
suggesties m.b.t. de inhoud, richt je dan tot het bestuurskantoor: i.lammers@keender.nl. 
Hierdoor wordt de nieuwsbrief dynamischer, relevanter en interessanter. 

Mijn eerste indrukken 

 
Sinds 1 maand ben ik actief als bestuurder a.i. van Keender. In deze nieuwsbrief 
deel ik graag mijn eerste indrukken met jullie.  
De eerste weken heb ik mijn best gedaan om in te voegen om zo ervoor te zorgen 
dat ik toe kan voegen. Vandaar dat ik aan iedereen die ik spreek de vragen heb 
gesteld: 

- wat gaat goed? 
- wat kan beter? 
- waarom werk je hier? 

De openheid waarmee deze vragen beantwoord werden heeft me een schat aan 
informatie opgeleverd. Ik ben vooral onder de indruk van de enorme betrokkenheid 
bij de dingen waar het om gaat: Goed onderwijs voor de kinderen van Keender! 
 
Met de GMR en Raad van Toezicht is het Bestuursformatieplan besproken en hebben we gekeken naar de 
jaarrekening over 2016. Tevens heb ik me verdiept in de tevredenheidsonderzoeken. Zo heb ik snel een beeld 
kunnen krijgen van de staat van de organisatie.  
Terwijl de krimp hard toeslaat staat er een gezonde stichting. Natuurlijk moet de “tering naar de nering” gezet 
blijven worden, maar is er perspectief en er zijn mooie onderwijsontwikkelingen. 
 
Op 12 april verscheen de “staat van het onderwijs”, een rapport van de inspectie: Voornaamste conclusie is; “ook 
met vergelijkbare leerlingen zijn er grote verschillen tussen scholen in prestaties en kwaliteit”. Dit is een 
bevestiging van wat we al wisten: Het verschil wordt gemaakt door de man of vrouw voor de klas en de 
schoolleiding. Het belang van ons vak kan niet overschat worden. 
 
Ik heb veel zin om de komende maanden samen met jullie mijn schouders onder Keender te zetten! 
 
Peter Velseboer 

mailto:i.lammers@keender.nl


 

Petrusschool ziet geen noodzaak voor kindcentrum 

 
De basisschool in Hengevelde houdt het Integraal Kindcentrum (IKC) 
voorlopig buiten de deur. Directeur Hek ziet de meerwaarde nog niet. 
Een Integraal Kindcentrum (IKC) biedt kinderen van 0 tot 12 jaar allerlei 
voorzieningen onder een dagk: van opvang tot onderwijs en waar nodig 
ook zorg en begeleiding. Hof van Twente hecht aan vorming van IKC's 
waar kinderopvangvoorzieningen en basisonderwijs op elkaar aansluiten, 
zodat er 'een doorgaande pedagogische lijn' ontstaat. Directeur Dieneke 
Hek: "Wij werken in Hengevelde al jaren volgens de filosofie van een IKC, 
maar dan op verschillende locaties. Dat gaat heel goed. Waarom zou je 
dat veranderen? Wij hebben er geen haast mee om alles onder te 
brengen op een plek, de Petrusschool. Als school zijn wij tevreden met de 
huidige situatie, waarin wij een duidelijke plek in de samenleving hebben. 
De lijnen tussen de school en de diverse organisaties zijn al heel kort." 
De Petrusschool telt zo'n 260 leerlingen, verdeeld over tien groepen. Er 
zijn twaalf leslokalen. De vorming van een IKC met alle voorzieningen op 
een plek kan niet zonder uitbreiding en aanpassing van de huidige 
schoolaccommodatie, vertelt Hek. "Dan heb je het over een grote 

investering, nog afgezien van de vraag of die ruimte er is. Want uitbreiding mag niet ten koste gaan van de 
speelplek voor onze kinderen. Een IKC moet meerwaarde hebben. Als die er niet is, ga je voor kwaliteit. En die is 
al goed." 
 
Hek zegt dat er een goede samenwerking bestaat tussen de Petrusschool en de voorschoolse voorzieningen. Dat 
zijn peuterspeel Het Hummelheukske van de Stichting Kinderopvang Hof van Twente en Bommel de Beer/Het 
Berenbos van Sandra Veehof. Ook met scholen in het voortgezet onderwijs, Het Assink Lyceum in Haaksbergen 
en het Twickel College in Delden, zijn er volgens Hek nauwe contacten. 
 
Daarnaast werkt de Petrusschool samen met logopedisten, kinderfysiotherapie, schoolmaatschappelijk werk, GGD 
en een kinderpsychologiepraktijk. In de school is ook een bibliotheek gehuisvest, terwijl muziekvereniging Amuzant 
buitenschoolse muzieklessen in het gebouw aan de Bekkampstraat verzorgt. Directeur Hek is eveneens tevreden 
over de contacten met lokale ondernemers. 

ABP-gesprekken 

 
Op maandag 12 juni is er nog 1 plek vrij waarop een ABP-gesprek 
gepland kan worden, namelijk van 11.45 – 12.15 uur.  
 
Mocht je je hiervoor aan willen melden, gaan dan naar: 
www.keender.nl.  Personeel  ABP-gesprek, vul je gegevens in 
en meld je aan.  
De gesprekken vinden plaats op BS Theo Scholte.  
 

http://www.keender.nl/


 

Landelijke opschoondag 

 

Basisschool Heeckeren aan de Kloosterlaan in 

Goor heeft een voorschot genomen op de 

Landelijke Opschoondag van Nederland 

Schoon. 

 

Zowel leerlingen van groep 7 en 8, kinderen 

van Kinderopvang Hof van Twente en 

medewerkers van kinderboerderij Het 

Kukelnest en van Aveleijn staken de handen 

uit de mouwen en hielpen de omgeving van de 

school weer schoon te krijgen. Overal rond de 

school ruimden kinderen en volwassenen 

zwerfafval op. Niet alleen op straat, ook de 

bosjes werden onderzocht op de aanwezigheid 

van afval. "We hebben van alles gevonden, 

van tennisballen tot een halve prullenbak en 

veel plastic. Weet je? Eigenlijk zou iedereen dit 

gewoon af en toe moeten doen", vertelden 

Timo, Wout, Jesse en Thies uit groep 8a. Zij 

vormden samen een groepje en hadden in korte tijd hun vuilniszak al bijna vol zitten. 

Compliment 

De 'schoonmakers' kregen bezoek van Marianne Hutten van Hofpower, het schoolprogramma over duurzaamheid 

en techniek. Als blijk van waardering en als een compliment kreeg de basisschool een zogeheten knikkertegel die 

met de hand is gemaakt van 3 kilo restafval. De tegel werd meteen met twee andere knikkertegels, die de school al 

had, door een van de klusopa' s op het schoolplein geplaatst. 

 

Ook kreeg de school 150 euro van Hutten om materialen te kopen om de schoonmaakactie in de toekomst te 

kunnen blijven uitvoeren. 

Aan de inzet van de kinderen, cliënten van Aveleijn en de medewerkers van Het Kukelnest zal het niet liggen. 

 

Hofpower is begonnen met het afvalproject voor de hoogste klassen in het basisonderwijs. 

GMR 

 
Tijdens de GMR vergadering van 20 maart jl. heeft de heer Wensink namens de Raad van Toezicht van 
Keender, voor zover mogelijk, de situatie rond het vertrek van de heer Buhler toegelicht. Het werd de GMR 
duidelijk dat het dagelijkse bestuur van Keender goed overgenomen was en dat de zoektocht naar een andere 
bovenschoolse bestuurder was gestart. In de benoemingsadviescommissie voor de vacature zullen de  GMR 
vicevoorzitter, alsook een GMR oudergeleding, plaatsnemen.  
 
Ondertussen maken we ons op voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst op donderdag  
18 mei a.s. Van de negentien Keenderscholen hebben zich inmiddels elf scholen 
vertegenwoordigd in hun aanmelding voor de bijeenkomst. GMR hoopt tenminste van 
alle negentien scholen een vertegenwoordiger te mogen verwelkomen. 
Gerie Oonk en Anneke de Jong, orthopedagoog (beiden werkzaam voor Keender) 
zullen de MR-leden informeren over wat Passend Onderwijs betekent voor kinderen, ouders en 
personeelsleden. Ook de ontwikkelingen van Passend onderwijs bij Keender zullen worden belicht. 
Keenderscholen vallen onder twee samenwerkingsverbanden, te weten SWV2302 en Samenwerkingsverband 
25.01. De bijeenkomst op 18 mei duurt een uur en aansluitend vindt een GMR vergadering plaats. 
 
MR-leden kunnen zich nog steeds opgeven voor de bijeenkomst via gmr@keender.nl.  Eventuele vragen over 
het onderwijs kunnen vooraf gemaild worden, dan kunnen de sprekers hierop ingaan tijdens de bijeenkomst.  

mailto:gmr@keender.nl


 

Duurzame ideeën 

 
 

 
 
 



 

Stoepkrijtdag 

Op woensdag 5 april was het Nationale Stoepkrijtdag. 
 
De kinderen waren meteen enthousiast toen ze het hoorden. 
In de pauze gingen ze fanatiek aan de slag. Gelukkig was het weer geen 
spelbreker. 

Het is lang geleden dat het 
schoolplein er zo vrolijk uit heeft 
gezien: bloemen, een hart voor de 
jarige juf Leonie en een heuse auto 
werd er gemaakt. 
Zo’n dag is zeker voor herhaling 
vatbaar!! 
 
 
 
Leerlingen en juffen van groep 5 t/m 8, Troubadour 

 

Pannenkoeken bakken 

 



 

Medewerkersonderzoek 

 

Wij hebben de rapportage ontvangen van DUO 

Onderwijsonderzoek van het recent afgenomen 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het onderzoek leverde een 

respons op van 87%, waarvoor onze dank. De gegevens van 

stichting Keender zijn ook afgezet tegen een benchmark in het 

primair onderwijs. Op basis daarvan blijkt dat van de 13 

deelgebieden wij op 10 gebieden positief afwijken van de 

benchmark.  

 

Als sterke punten worden de samenwerking, de inhoud van het werk en de werkomstandigheden genoemd.  

De sfeer is het best scorende hoofdaspect binnen onze stichting.  

 

Het hoofdaspect werkdruk is aangemerkt als verbeterpunt met een hoge prioriteit. Dit wordt ook herkend in het 

directeurenberaad en dit signaal willen wij serieus oppakken. Er is inmiddels een werkgroep geformeerd 

(bestaande uit Aafke Slotman, Bianca Kiffen, Robert Everink, Dineke Hek, Karen Bornebroek & Joyce Hulsman) 

om te onderzoeken of en hoe we eventueel iets kunnen doen aan het verlagen van de werkdruk. Middels deze 

nieuwsbrief zullen wij jullie blijven informeren over de ontwikkelingen en voortgang van deze werkgroep. 

 

Joyce Hulsman, Senior Adviseur Personeel en Organisatie 

WKR 2017 

 
We hebben dit jaar veel aanmeldingen voor de WKR binnengekregen.  
In overleg met het ObT is de conclusie dat we (als we alles honoreren) ver boven het budget van de WKR 
uitkomen. De personen die zich dit jaar hebben aangemeld voor de WKR zijn hierover geïnformeerd en wij zijn 
druk bezig om hier een goede invulling aan te geven.   
 

VAKANTIE 

                                    
 Goor/Hengevelde/Haaksbergen/Neede: 

 24-4 t/m 05-05-2017  
 

 Beltrum: 24-4 t/m 28-4-2017 
 
 
 
 
 

  Fijne vakantie !  

 


