
 
 
 
 
 
 

 
Jaargang 6 
2017-2018 
 
Nummer 4 

NIEUWSBRIEF College van Bestuur   april 2018 

 

 Nieuws 

 LOF 

 Sportief op zondag… 

 Mika stuit tijdens schoonmaakactie op inbraakbuit 

 Notitie Verzuimbeleid 

 GMR 

 IKC De Kameleon 

 René Hoogma nam afscheid 

 Los Hoes: Academische basisschool in ontwikkeling 

 Invulling vacatures 

 Vakantie 

Nieuws 

Dit is de 4de nieuwsbrief van dit schooljaar.  
Om nog meer informatie met elkaar te kunnen delen, ontvangen wij graag nieuws vanuit de 
verschillende scholen. Heb je zelf informatie voor de nieuwsbrief en/of heb je suggesties m.b.t. de 
inhoud, stuur dan een mail naar: i.lammers@keender.nl. Hierdoor wordt de nieuwsbrief 
dynamischer, relevanter en interessanter.  

LOF 

 

Steeds meer lof voor LOF-leraren 
Al 1092 leraren maken gebruik van LOF  

 

 

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt en verbindt leraren met goede initiatieven om het onderwijs 
te verbeteren. Leraren krijgen tijd, budget, begeleiding en een duurzaam netwerk via het LOF. De 
deelnemende leraar wordt vrijgeroosterd om aan zijn initiatief te werken en begeleid door een eigen LOF-
coach. Als LOF-leraar word je opgenomen in een duurzame, lerende gemeenschap van vernieuwende 
leraren. Je leert van elkaar en deelt jouw ervaring en kennis. 

 

 

 
Op 8 en 9 februari jl. vonden de jurydagen van LOF plaats bij de Onderwijscoöperatie (OC). Tijdens deze 
dagen heeft de jury uitgebreid overlegd over de ingediende aanvragen. De juryleden zagen veel 
uiteenlopende initiatieven. Van De Bijbel.nu over een eigentijdse bijbelverhalenreeks (vo) tot het Refurbishing 
project waarbij computers geschikt gemaakt worden voor hergebruik (mbo). Soms werden initiatieven 
afgewezen omdat de aanvraag te summier was uitgewerkt, er te weinig collega’s betrokken werden of niet 
duidelijk was wat het vernieuwende aspect van het initiatief was. 
Uiteindelijk zijn 33 aanvragen goedgekeurd (vo 19, po 14, so 0) en zijn er 74 afgekeurd (vo 41, so 2, po 31). 
Mensen met een afgekeurd initiatief kunnen zich via de site aanmelden voor een Hulp-bij-aanvraag 
bijeenkomst. Hier zijn ook mensen welkom die voor het eerst een aanvraag willen doen en informatie willen 
en/of hulp bij het schrijven van een aanvraag. 
 
Leraren uit po, s(v)o en vo kunnen drie keer per jaar een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor 
subsidie en begeleiding vanuit het LOF. Al 1092 leraren hebben hier gebruik van gemaakt. Dus heb je een 
goed idee? Wacht dan niet en meld je aan voor LOF!   
 
Ook binnen onze Stichting maken al een aantal scholen gebruik van LOF. Zo zijn o.a. de volgende projecten 
goedgekeurd door Het LerarenOntwikkelFonds:  

 Vernieuwde ICT-toepassingen in basisonderwijs 

 Bewegend leren en ICT 

 Onderbouwd samen met VVE 

 Techniek en ICT 

 Proces- en productgerichte leerstof via Webportal  

 

https://onderwijscooperatie.us10.list-manage.com/track/click?u=d9a79eb50a31b30a309acd9eb&id=73063906fd&e=b246d6914c
https://onderwijscooperatie.us10.list-manage.com/track/click?u=d9a79eb50a31b30a309acd9eb&id=9320fa27b5&e=b246d6914c
https://onderwijscooperatie.us10.list-manage.com/track/click?u=d9a79eb50a31b30a309acd9eb&id=4bfe1003b8&e=b246d6914c
https://onderwijscooperatie.us10.list-manage.com/track/click?u=d9a79eb50a31b30a309acd9eb&id=4bfe1003b8&e=b246d6914c
https://onderwijscooperatie.us10.list-manage.com/track/click?u=d9a79eb50a31b30a309acd9eb&id=81a954bca0&e=b246d6914c
https://onderwijscooperatie.us10.list-manage.com/track/click?u=d9a79eb50a31b30a309acd9eb&id=81a954bca0&e=b246d6914c


 

Sportief op zondag…… 

 
Zondag 25 maart heeft een deel van het team van de St. 
Bonifatiusschool meegedaan aan het Wildtoernooi van 
volleybalvereniging HAVOC in Haaksbergen.  
Nog nooit eerder speelden de dames en heren samen 
volleybal, toch was dit niet te zien. Enthousiast en heel 
fanatiek werd er gestreden om elk punt. 
Onder aanmoediging van andere teamleden werd 
"Bonimix" in de pool tweede. In de halve finale werd 
verloren van dames 3 van HAVOC.  
Het was een gezellige en sportieve middag.   
Volgend jaar zijn we weer van de partij! 
 

Mika stuit tijdens schoonmaakactie op inbraakbuit 

BELTRUM - Als een spannend jongensboek. Zo 
eindigde de schoonmaakactie in het kader van NL 
Doet en Nederland Schoon afgelopen vrijdagmiddag 
in Beltrum voor de 25 kinderen uit groep 6 van 
basisschool de Sterrenboog. Toen ze na de 
opruimactie aangekomen waren bij het eindpunt, de 
parkeerplaats bij sporthal de Sonders, en zich al bijna 
opmaakten voor het weekend, was de consternatie 
ineens groot toen er tussen de tennisbaan en de 
sporthal een geldkistje werd gevonden. 

"Dat was best wel spannend voor de kinderen", vertelt 

Richard Storteler, een van de coördinatoren van de 

schoonmaakactie. "Hebben ze eerst in enkele 

groepjes met elkaar in Beltrum zelf en langs het 

fietspad van Groenlo naar Beltrum gelopen en alle afval verzameld dat in de berm langs de fietspaden lag, met 

een leuke buit aan statiegeld van een half kratje Grolschpijpjes, stuitten ze ineens op een geldkistje." Direct werd 

het geldkistje afgedragen en de politie gebeld door de begeleiding. De hermandad verscheen een uur later. 

Onderzoek wees al snel uit dat het geldkistje drie weken eerder was ontvreemd bij een woninginbraak in Beltrum. 

"Het geldkistje zat vol waardevolle papieren van de eigenaren van het betreffende kistje, zo zagen de vinders ook 

al snel toen ze het kistje hadden geopend. Het kistje zag er ongeschonden uit en is dezelfde middag nog door de 

politie overgedragen aan de rechtmatige eigenaren", laat Storteler weten. "De mensen waren blij dat het kistje 

terug was." 

Helemaal vol 

De vinder van het kistje is Mika Schilderinck (11). Een dag later is hij nog helemaal vol van het avontuur. "Met ons 

groepje hebben we binnen Beltrum de rotzooi opgeruimd die er lag. Viel eigenlijk best wel mee wat er allemaal 

lag. Bij een boom zag ineens ineens een kluisje staan. Ik riep mijn moeder al, die er ook bij was, maar zij zei dat 

het niets was. Zij dacht dat het een elektriciteitskastje was. Blijkt het toch een kluisje te zijn. Toen we het open 

maakten konden we direct zien waar het van was." Moeder Tanja bevestigt het verhaal van haar zoon. "Mika en 

de andere kinderen vonden het best wel spannend. 's Avonds had hij het er nog over. Het kistje stond gewoon 

keurig bij de boom. Het was niet gegooid maar gewoon neergelegd. Iets verderop lag ook nog een doosje met 

daarin kindertandjes. Dat zal er ook vast bij gehoord hebben." 

 

 



 

Notitie Verzuimbeleid 

De notitie Verzuimbeleid is vastgesteld en opgenomen op de Portal.  
Op de Portal kunnen jullie beleids- en andere stukken terugvinden. 
Onder andere via bijgaande link kunnen jullie op de Portal komen: 
 
Portal Keender  
  

GMR 

Op 19 april jl. vond de jaarlijkse GMR jaarvergadering plaats. De GMR had de heer Klaas Jurjens van CNVO 
gevraagd om een update te geven over wijzigingen in de Wet op MedezeggenSchap. De Keender GMR heeft 
een samenwerkingsovereenkomst met het CNVO. Als we als GMR vragen hebben over medezeggenschap 
waar we het antwoord niet op weten, dan kunnen we deze doorspelen aan CNVO. 
 
De GMR contactpersonen zullen een hand-out van de verzorgde presentatie over versterking van 
medezeggenschap aan hun contactscholen doen toekomen. Tijdens de avond werd de aanwezigen verzocht 
om te delen waarop men, in het kader van medezeggenschap, trots was binnen hun (G)MR en waar men de 
nodige zorg/allergie over had. Later werd ook gevraagd om kansen en zorgen over medezeggenschap binnen 
(G)MR te delen. De GMR is dankbaar voor alle input die door de bezoekers werd gegeven. Ze kunnen de 
opmerkingen gebruiken bij het vaststellen van aandachtspunten voor de komende tijd.  
 
Opvallend is te noemen dat vaak werd aangegeven dat men twijfelde of men voldoende geïnformeerd wordt 
door de Keender GMR. We gaan hierover zeker intern bij GMR nog verder praten. Voorlopig brengen we 
hierbij graag nogmaals onder de aandacht dat GMR vergaderingen openbaar zijn en t.a.t. kunnen worden 
bezocht. Aanmelden voor bijwonen van vergaderingen kan via gmr@keender.nl. Voorts worden vastgestelde 
notulen geplaatst op de Keender portal. Op deze portal zijn tevens vastgestelde beleidsnotities van Keender 
in te zien voor alle personeelsleden.  
 
De GMR vacatures voor het schooljaar 2018-2019 zijn inmiddels ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. 

IKC De Kameleon 

 
Basisschool De Kameleon wordt per 1 augustus 2018 IKC 
De Kameleon 
 
In de afgelopen jaren is tijdens het fusieproces van 
basisscholen de Troubadour, Theo Scholte en de Weert de 

ambitie uitgesproken dat basisschool De Kameleon een Integraal kindcentrum gaat worden.  
In de eerste helft van dit schooljaar zijn er diverse gesprekken geweest met verschillende kinderopvang 
organisaties. Dit heeft geleid tot de keuze van één partner waarmee wij samen deze ambitie willen waarmaken.  
 
Op 5 april jl. heeft Herbert Wensink, namens Keender, een intentieverklaring ondertekend, samen met 
Kinderopvang Humanitas/SKE. Hiermee spreken beide partners zich uit voor de vorming van  
IKC De Kameleon.  
 
Op 1 augustus aanstaande is het dan zover.  
Op dat moment zullen wij opvang (peuterspeelzaal en BSO)  
én basisonderwijs bieden voor kinderen tussen de 2 en 13 jaar  
vanuit één visie en één gebouw. Integraal betekent dat beide  
teams samen één team gaan vormen onder één leidinggevende.  
In ons geval zal Robert Everink de leidinggevende worden.  
De komende periode gaan wij gebruiken om dit proces verder vorm en 
inhoud te geven.  
 
Op dit moment wordt ook de laatste hand gelegd aan het ontwerp van het nieuwe gebouw. De planning is dat in 
oktober van dit jaar gestart zal worden met de nieuwbouw zodat we in de zomer 2019 het in gebruik kunnen 
nemen. Het gebouw verrijst op de plek waar voorheen de Troubadour stond. 
 

https://portal.keender.nl/intranet/SitePages/Introductiepagina.aspx
mailto:gmr@keender.nl


 

René Hoogma nam afscheid 

Op een mooie Witte Donderdag (29 maart) en een Goede Vrijdag, (gedateerd 30 maart 2018) nam ik afscheid van 
het onderwijs. In de periode 1 augustus 1974 tot en met 31 maart 2018 was deze geboren Achterhoeker (Ruurlo, 
26 november 1952)  werkzaam in het Twentse openbaar onderwijs. Achtereenvolgens in Enschede (22 jaar), 
Hengelo (3 jaar), Oldenzaal (5 jaar) en Haaksbergen (6 jaar).  
Vanaf 2010 ging het openbaar Haaksbergse onderwijs samen met het katholieke onderwijs (Skota). De nieuwe 
stichting gaat vanaf die tijd door het leven als Keender.  Ik ben blij, dat ik de laatste 8 jaar mijn onderwijssteentje 
heb kunnen bijdragen om het onderwijs van Keender te helpen maken tot wat het nu is. 
Dat ‘steentje’ in de voorgaande zin heeft mij nimmer zwaar op de maag gelegen. Ik heb me met ziel en zaligheid 
ingezet om kinderen die aan ‘mijn’ scholen toevertrouwd waren te begeleiden in hun ontwikkeling naar de 
volgende stap: het voortgezet onderwijs. Daarbij heb ik altijd over de schoolgrensoverschrijdend willen kijken. Mijn 
uitgangspunt was om samen er voor te zorgen dat kinderen op een goede schoolplek onderwijs konden volgen. 
En daarvoor heb je nu eenmaal ook de andere scholen voor nodig.   
 
Het klinkt misschien aanmatigend, maar ik schrijf het toch maar  op. Ik denk, dat mijn opvatting in de  
bovenstaande alinea er toe bij gedragen, dat er een ‘steentje verlegd is’. Mijn medewerking aan de 
totstandkoming van het samenwerkingsbestuur Keender en mijn bijdrage aan de oprichting van de 
Hassinkbrinkschool, de latere samenwerkingsschool Los Hoes, brengen mij tot die uitspraak. De slogan van het 
openbaar onderwijs is ’Niet apart maar samen’. Ik denk, dat die slogan in Haaksbergen omgebouwd is tot ‘Samen 
en niet meer apart’. En dat is pure winst! 

 
Op 29 maart werd ik met mijn dierbare familieleden opgehaald. Familieleden die 
regelmatig geleden hebben onder mijn inzet om het onderwijs zo goed mogelijk te 
behartigen. De dagen dat ik later thuis kwam dan afgesproken en de keren dat er te 
weinig tijd over was voor familiaire zaken waren legio. Ik waardeer het dan ook ten 
zeerste, dat ze mij toch vergaven en mij de mogelijkheden boden om het werk te 
doen dat ik wilde doen. Ik was en ben ze daar dankbaar voor. 
 

Het afscheid zoals dat door mijn medewerkers van basisschool Holthuizen georganiseerd werd, overtrof mijn 
stoutste verwachtingen. Natuurlijk verwacht je het een en ander. Maar dat zoveel kinderen, ouders, verzorgers, 
(oud-)collega’s, van de kinderopvang Humanitas, stafmedewerkers, leden van de Raad van Toezicht, 
medewerkers van het ObT, van de gemeente Haaksbergen, van schoolleveranciers de moeite namen om mijn 
afscheid luister bij te zetten, heeft mij meer dan goed gedaan. Een korte opsomming van de blijken van die 
waardering zijn: 

 Het ophalen op 29 maart met 3 auto’s: een oldtimer (een Mercedes SL 190 
uit 1956), een Tesla (een  
newtimer) en een Ferrari (een liefhebbersauto); 

 De schitterende voorstelling in Theater de Kappen. Alle leerkrachten en 
leerlingen traden in de voorstelling, geënt op de toekomst (2032)  voor mij 
en mijn familie op; 

 De druk bezochte afscheidsreceptie van de genodigden op 29 maart; 

 De mooie woorden van de collega’s (verwoord door Mirjam Haverkate), de Raad van Toezicht (Léon 
Leeters) en de voorzitter van de MR (Jeroen Papen) en de ouderraad; 

 De waardering van de Keenderscholen, uitgedrukt in een gedicht en een 
lied vertolkt door Benno en Frans;    

 De druk bezochte receptie van ouders op vrijdag 30 maart; 

 De vele kaarten en andere blijken van waardering; 

 Het fotoalbum met foto’s van mijn tijd op obs de Wereld en bs Holthuizen; 

 De persoonlijke bijdragen in een speciaal afscheidsboek van de (oud-) 
collega’s.   

Op vrijdagmiddag 30 maart leverde ik mijn laatste bijdrage. Volgens de piramide van 
Maslow begint het met de lichamelijke verzorging: de inwendige mens versterken met 
een heerlijk, versgebakken pannenkoek. Alle kinderen van school konden hiervan 
smullen. 
Ik bedank iedereen van harte voor alle mooie woorden en gebaren. Ik koester ze.  
 
René Hoogma  



 

Los Hoes: Academische basisschool in ontwikkeling 

 
Als opleidingsschool voor studenten van Pabo Saxion Deventer zijn wij dit jaar 
officieel gestart met het traject om een academische opleidingsschool/basisschool 
te worden. Een academische basisschool wil haar onderwijspraktijk ontwikkelen, 
mede door het doen van onderzoek. Ze heeft de ambitie om onderzoek een vaste 
plek te geven binnen de schoolontwikkeling. 
 
Dit schooljaar hebben 16 collega’s van onze school een scholingscursus ‘Onderzoeksvaardigheden’ vanuit 
Saxion gevolgd. In het nieuwe schooljaar zullen de overige collega’s deze scholing volgen. Leerkrachten die een 
Master hebben gehaald, zijn vrijgesteld van deze scholing. Door deze scholing zijn alle mentoren op de hoogte 
hoe een onderzoek moet worden uitgevoerd. Zij kunnen daardoor deelnemen in onderzoeksgroepen, maar zijn 
ook in staat om academische studenten te begeleiden bij hun (afstudeer)onderzoek. 
 
Daarnaast hebben twee leerkrachten, de Opleider in de School, de directeur en een aantal academische 
studenten van de Pabo Deventer dit jaar een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het ontwikkelen van 
eigenaarschap bij kinderen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen zij binnenkort presenteren in het team. 
 
In het schooljaar 2018-2019 wordt binnen de school een onderzoeksgroep gevormd, die structureel tijd krijgt om 
onderzoek te doen. Dit kan een vervolg zijn op het literatuuronderzoek dat dit jaar is uitgevoerd, maar het zou ook 
kunnen dat we een ander onderzoeksthema nemen gekoppeld aan één van de andere onderdelen uit ons 
jaarplan. We gaan hierin met het team nog een keuze maken. 
De onderzoeksgroep wordt begeleid door een docent van Saxion en er wordt ook aansluiting gezocht bij een 
lectoraat van de Hogeschool.  
 
Naast deze onderzoeksgroep nemen we deel aan de zogeheten kenniskring. In deze kenniskring ontmoeten 
academische basisscholen elkaar en delen zij hun kennis en ervaringen. 
 
Wij zijn heel enthousiast over onze ervaringen tot nu toe. Ben je geïnteresseerd in mogelijkheden voor jouw 
school, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Martine Keemers, m.keemers@bs-loshoes.nl  

Invulling vacatures 

 
Zoals bekend zijn er diverse vacatures uitgegaan in de afgelopen weken.  

 Pool A: we zijn blij dat 7 nieuwe medewerkers per 1 augustus 2018 een 
aanstelling binnen Keender krijgen. 

 1e Ronde: Er waren 20 interne vacatures voor leerkracht. Er zijn gesprekken 
gevoerd en een groot deel van de vacatures is ingevuld. Vacatures die nog niet 
ingevuld zijn gaan mee naar de 2e ronde. De vacatures 2e ronde worden 17 mei 
a.s. verspreid. 

 Onderwijsassistent: Ook zijn er binnen verschillende scholen vacatures voor 
onderwijsassistent. De gesprekken vinden deze week plaats.  

Vakantie 

 
 

Beltrum:                      27-4-2018 t/m 11-5-2018  
Goor/Hengevelde:      27-4-2018 t/m 11-5-2018 
Haaksbergen/Neede:  27-4-2018 t/m 11-5-2018 

 
 

FIJNE VAKANTIE !! 
 

 

mailto:m.keemers@bs-loshoes.nl


 


