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Nieuws 

De 5e en tevens laatste nieuwsbrief van dit schooljaar ligt voor je.  
We ontvangen vaak leuke en interessante kopij voor de nieuwsbrief. Waarvoor onze dank! 
Heb je informatie die je met iedereen wilt/kunt delen, dan ontvangen wij deze graag van je. Dat 
kan door een mail te sturen naar: i.lammers@keender.nl. Hierdoor wordt de nieuwsbrief 
dynamischer, relevanter en interessanter. Veel leesplezier. 

Voorwoord 

Even bijkomen. 

Het is bijna vakantie. Ik weet zeker dat je ernaar uitkijkt. Geen wonder, want lesgeven aan kinderen is niet alleen 

fantastisch om te doen, het kost ook veel energie. Wat mij altijd weer opvalt, is hoe je als leerkracht meebeweegt 

met de energie van de kinderen. Vol verwachting staan de kinderen na een vakantie te trappelen om van alles te 

leren en als de vakantie voor de deur staat, zijn ze er ook echt aan toe. En leerkrachten dus ook. Gelukkig hebben 

we veel vakanties om de batterij weer op te laden. De grootste (en misschien wel 

mooiste) komt eraan. Ik hoop dat je de school en de kinderen even een periode echt 

loslaat, dat je urenlang gaat doen waar je zin in hebt en dat je straks weer energiek 

klaar staat om je werk op te pakken. Fijne vakantie gewenst! 

Hartelijke groet, 

Ruud Brandsma 

Stakingsdag De Sterrenboog 

Als team van basisschool De Sterrenboog wilden wij 
een zinvolle invulling geven aan de stakingsdag van 
30 mei.  
Daarom hebben wij ervoor gekozen om de 
medewerkers van verzorgingstehuis de Hassinkhof in 
Beltrum een handje te helpen.  
Beide beroepsgroepen zitten met een hoge werkdruk, 
te laag salaris en onvoldoende mensen die kiezen 
voor de beroepen.  
We hebben gezellig samen koffie gedronken en een 
rondleiding door onze school gegeven, waarbij de 
ouderen een indruk kregen van ons moderne 
onderwijs.  
Zowel de bewoners als leerkrachten hebben een 
geweldige ochtend gehad.   
 



 

Sponsorloop Handbikebattle, Bs Buurse 

 
 
Ruim 50 kinderen van basisschool Buurse hebben 
middels een sponsorloop een groot bedrag opgehaald 
voor het goede doel waar Johan Bomkamp aan 
deelnam. De Buursenaar is vader van 3 kinderen die 
allemaal op Basisschool Buurse hebben gezeten. 
Bomkamp is een dwarslaesiepatiënt en heeft samen 
met nog vijf 'Roessingh Riders' meegedaan aan een 
HandbikeBattle in Oostenrijk op 14 juni. 
 
 
De leerlingen haalden in totaal 1.852,50 euro op. 

Leraar is een mooi vak 

‘Maar we verdienen meer’ 
 
Keender laat zich ook zien in Doetinchem. Ruud 
Leuverink (directeur van De Alfrinkschool en de Dr. 
Ariëns Daltonschool in Neede) en Iselinge student 
Rowan gingen, samen met de meesters van -
Achterhoek Meestert - op pad naar OBS de Huet in 
Doetinchem. Tijdens de stakingsdag van 30 mei 
werd deze school overmeesterT. 
 
Achterhoek meesterT zet zich in tegen het 
lerarentekort en voor meer meesters voor de klas. 
De community staat op om hun vak te promoten. 
Leraar zijn is hard werken, maar het is een prachtig 
vak.  
Jasper Janssen, meester van OBS de Huet, heeft 
het initiatief genomen de community naar zijn 
school te halen. De kinderen van bassischool de 
Huet in Doetinchem waren deze stakingsdag druk 
in de weer met programmeren, muziek maken of 
sporten. Het team, de kinderen en de meesters 
van Achterhoek meesterT kijken terug op een 
geweldige dag.  
 
Ook aansluiten bij achterhoek meesterT? 
https://www.facebook.com/achterhoekmeestert/  
 
Tijd voor Twente MeesterT? Wie staat er op?! Meer info: https://meestert.nl/  

 

https://www.facebook.com/achterhoekmeestert/
https://meestert.nl/


 

Een jongensdroom die uitkomt! 

Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Erik van der Kuil, oud-leerling van de 
Bonifatiusschool. In 2012 heb ik deze school verlaten en momenteel ben ik – naast 
mijn studie aan de Universiteit Twente – touringcarchauffeur bij Brookhuis Busreizen in 
Oldenzaal.   
 
Toen ik 6 jaar oud was, heb ik mijn ouders het volgende verteld: “Ik word later geen 
papa maar buschauffeur”. Dit geeft denk ik wel aan hoe gek ik was (en nog steeds ben) 
van bussen en het beroep van buschauffeur!  
 
In 2011 kwam Kuurne naar ons  toe. Het jaar erop gingen wij met de bus naar Kuurne. 
Voorafgaand, tijdens en na deze reis heb ik aan velen verteld hoe graag ik later deze 
reis zelf als buschauffeur zou willen meemaken. Een echte jongensdroom dus!   
 
Donderdag 31 mei 2018 was het dan zo ver. Ik mocht als buschauffeur mee met mijn oude basisschool tijdens de 
uitwisseling met Kuurne. Een jongensdroom die dus echt is uitgekomen! En wat was het geweldig leuk en 
interessant om terug te keren naar Kuurne, nadat ik hier zelf 10 jaar geleden bij mijn correspondent geweest ben! 
Bij aankomst in Kuurne stonden alle leerlingen van klas 5 en 6 en hun ouders, maar ook mijn correspondent ons 
op te wachten. Het was erg speciaal en leuk om elkaar weer te zien, met elkaar te praten en een dag later wat te 
drinken. 
 

De 4 dagen in Kuurne heb ik als ontzettend leuk, gezellig en speciaal ervaren en ik 
ben blij weer het sfeertje geproefd te hebben dat er 10 jaar geleden ook was. 
Ontzettend veel dank aan juf Annet en juf Miriam dat ik mee mocht en aan alle 
leerlingen, leerkrachten en de twee ouderverenigingen uit Haaksbergen en Kuurne 
die bijgedragen hebben aan een geweldig en succesvol uitwisselingsweekend! Ik 
hoop dat dit voor mij een 2-jaarlijks weekend gaat worden!  
 
Tot volgend jaar in Haaksbergen en hopelijk tot over 2 jaar in Kuurne! 

Werken in Pool A 

Aan het begin van dit schooljaar heb ik ervoor gekozen om als invalleerkracht in de A pool te gaan. Na 10 jaar lang 
mijn eigen groep te hebben gehad, moest ik in het begin heel erg wennen. Vooral het feit dat ik soms ’s ochtends 
niet weet waar ik naartoe moet, vond ik eerst lastig. Maar ik merkte dat naarmate ik vaker inviel, ik een bepaalde 
routine voor mezelf ontwikkelde. Daarnaast kwam ik ook vaker op dezelfde scholen. Dit maakte dat het voor mij 
minder moeilijk is om ’s ochtends pas te horen waar ik naartoe mag die dag. 
Het is niet altijd eenvoudig om een gedragsmatig pittige groep maar voor één dag te draaien. Doordat je als 
invaller geen band hebt opgebouwd met de kinderen, de namen en de vaste groepsregels niet kent én je niet weet 
wat werkt bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, is het moeilijk om bepaalde situaties voor te zijn.  
Gelukkig zijn de meeste dagen heel erg fijn. Ik kom in veel groepen die het leuk 
vinden dat er een keer iemand anders voor de klas staat. De kinderen zijn vaak 
enthousiast en erg behulpzaam.  
Doordat ik op diverse scholen en in zo veel verschillende klassen kom, doe ik veel 
ideeën op. Daarnaast vind ik het ook heel leuk om de collega’s binnen Keender wat 
beter te leren kennen en de sfeer te proeven op de verschillende scholen binnen 
onze stichting.  
Wat ik als fijnste ervaar van de A pool, is dat ik aan het eind van mijn werkdagen ook 
echt klaar ben. Daardoor is mijn werk voor mij op dit moment beter te combineren 
met mijn jonge gezin. 
 
Ik wens jullie allemaal een welverdiende zomervakantie! We zien elkaar volgend 
schooljaar vast een keer als ik kom invallen bij jullie op school.  
 
Groeten van Laura Snoeren 

 



 

Samen op ICT-reis 

Een aantal jaar geleden ben ik met een aantal collega’s binnen Keender een opleiding tot digicoach gaan volgen. 
Ik vond dit zo onwijs interessant dat ik mij erin ben blijven verdiepen. 
Ontwikkeling kost tijd maar natuurlijk ook geld en het leek mij de ideale kans om een aanvraag te doen bij het LOF 
(leraren ontwikkel fonds). 
Wanneer je een goed idee hebt, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van jezelf en het onderwijs, kun je een 
aanvraag doen. Mocht je hierover meer willen lezen, neem dan eens een kijkje op: 
https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl  
 
Op vrijdag 8 juni ontving ik een bericht dat de subsidie is toegekend. Fantastisch! Maar wat ga ik nou precies 
ontwikkelen? 
Samen met mijn collega’s wil ik op ICT reis gaan, samen op expeditie binnen onderwijs en ICT.  
Wij zijn iedere dag druk bezig om kinderen les te geven op meerdere niveaus, waarom doen wij dat niet bij ons 
zelf? De ene leerkracht is een stuk vaardiger dan de ander en dat is ook prima. Echter vraagt dit wel een andere 
aanpak. Daarom wil ik collega’s op maat gaan coachen. Ten eerste ga ik inventariseren wat onze school nodig 
heeft, wat wil iedere collega, daarna ga ik in gesprek met alle 
collega’s om samen tot een passend plan te komen. Ik ben heel 
erg benieuwd en nieuwsgierig naar wat er allemaal komen gaat 
met als doel dat mijn collega’s allemaal aan de slag gaan met 
onderwijs en ICT. Het is een middel en geen doel en het zou 
mooi zijn dat iedereen zoveel kennis in huis heeft, dat ze zelf 
weten welk ICT-middel zij in kunnen zetten tijdens een les. 
 
Graag houd ik jullie op de hoogte van mijn ontwikkelingen, deze 
zijn vast en zeker te lezen in een volgende nieuwsbrief. 
Mocht je nog vragen hebben over het aanvragen van een LOF, 
mag je altijd contact met mij opnemen! 
 
Martine Tiehuis-Kleinsman (m.kleinsman@alfrinkneede.nl) 

Keender Academie bestaat 5 jaar 

 

Pak je eigenaarschap; 
Vergroot je vakmanschap; 
Deel het met partnerschap! 

 
Met trots kunnen we melden dat de Keender Academie 5 jaar 
bestaat. 
Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd aanbod aan 
trainingen en workshops. 
Het is fantastisch dat dit concept zo’n succes is geworden, 
voornamelijk dankzij jullie enthousiasme en positieve reacties! 
Met het aanbod voor komend schooljaar hopen we jou wederom 
aan te spreken.  
Je kunt je inschrijven via de portal: https://portal.keender.nl  

 
Wij wensen jullie veel plezier en succes! 

 

https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/
https://portal.keender.nl/


 

CAO PO 2018 

De nieuwe CAO PO 2018 wordt met ingang van september van kracht. Ongetwijfeld 
heb je hier al het één en ander over gehoord en gelezen. Door middel van dit bericht 
brengen we je op de hoogte van een aantal belangrijke ontwikkelingen.  

 Alle werknemers in het primair onderwijs gaan er 2,5% op vooruit per 1 september 
2018. 

 Alle werknemers in het primair onderwijs krijgen een eenmalige uitkering van 750 
euro in oktober (naar rato van aanstelling en aanstellingsduur). 

 Leraren krijgen daarbovenop nog een éénmalige uitkering van 42% van hun nieuwe 
maandsalaris (naar rato van aanstelling en aanstellingsduur). 

 Iedere leraar gaat er een schaal op vooruit. Hoe dit uitwerkt, verschilt per leraar. 
Het salaris van startende leraren stijgt minder dan het salaris van leraren die al veel 
langer in het onderwijs werken. Dat komt omdat extra middelen vooral zijn ingezet daar waar de salariskloof 
met het voortgezet onderwijs het grootst is. 

 In de nieuwe cao worden de salarisschalen LA, LB en LC vervangen door L10, L11 en L12. Deze nieuwe 
salarisschalen zijn gebaseerd op nieuwe functiebeschrijvingen die zijn beschreven in het 
onderhandelaarsakkoord.  

 De LA-salarisschaal verdwijnt waardoor leraren een forse salarisverhoging krijgen. Een leraar in LA gaat naar 
L10, LB naar L11 en LC naar L12. De salarissen in de nieuwe schaal L10 zijn op hetzelfde niveau – of iets 
hoger – dan die van de huidige salarisschaal LB. 

 In de nieuwe salarisschalen zijn de uitlooptoeslag en de bindingstoeslag opgenomen. Deze tellen daardoor 
mee voor het pensioen en salarisverhogingen. Eerst werden deze toeslagen eenmalig in augustus uitbetaald 
aan leerkrachten die in de top van hun schaal zaten.  

 Er is afgesproken om de functiemix percentages af te schaffen. Het geld dat besturen nog zouden moeten 
investeren om de functiemixpercentages te realiseren wordt geïnvesteerd in een extra verhoging van met 
name de nieuwe L10 schaal.  

 In de nieuwe cao krijgt het schoolteam een grotere rol bij de werkverdeling. Het werkverdelingsplan vervangt 
het basis- en overlegmodel. Het team maakt nadrukkelijk zelf afspraken over aanwezigheid op school en 
hoeveel lesuren leraren geven. In het najaar volgt er nog een landelijke gezamenlijke handreiking voor de 
toepassing van het werkverdelingsplan dat met ingang van schooljaar 2019-2020 zal gelden. 

 

Van de GMR 

Zo aan het einde van schooljaar 17-18 kijkt de 
GMR terug op een pittig jaar. Door de 
bestuurlijke ontwikkelingen bij Keender hebben 
we als GMR geprobeerd om de 
communicatielijnen zo goed en zo open mogelijk 
te houden.  
 

Door de goede samenwerking hebben we elkaar kunnen bijstaan en vinden we dat we het jaar goed kunnen 
afsluiten. We worden als GMR op de hoogte gehouden over de gang van zaken rond de bestuursvacature.  
 
In het schooljaar 18-19 wordt wederom de gratis basiscursus MR (één cursusavond) door de GMR 
aangeboden. Deze zal worden verzorgd door het CNVO en vindt plaats op 20 september ’18 op BS De 
Kameleon, locatie Van Brakelstraat 3, in Haaksbergen. Deze cursus is voor alle ouders en personeel van 
Keenderscholen met (G)MR-aspiraties. Heb je interesse voor deze cursusavond, laat ons dat dan alvast 
weten alsjeblieft: gmr@keender.nl    
 
De GMR contactpersoon is ook degene die je kunt mailen over de concept notulen van GMR vergaderingen 
die nog niet op de portal staan. Op de portal worden alleen vastgestelde notulen geplaatst. We kunnen ons 
voorstellen dat het soms lijkt dat het lang duurt voordat notulen kunnen worden ingezien. In de tussentijd 
hebben de GMR leden de concept notulen al wel in hun bezit. De MR-en kunnen, indien gewenst, ook bij hun 
contactpersoon informeren naar besproken zaken. In schooljaar 18-19 houdt de Keender GMR jullie weer 
graag op de hoogte van de onderwerpen die voor alle Keenderscholen gelden, voor nu wensen wij jullie een 
prettige zomervakantie toe. 
 
 

mailto:gmr@keender.nl


 

Afscheid 

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega’s. Zo 
hebben Ine Imming, bs St. Jozef, Marja Ticheler, bs Paus Joannes, Helma Ros, bs 
de Albatros en Wil van Ulsen, bs Los Hoes afgelopen week hun afscheid op school 
al gevierd en zijn ze flink in de watten gelegd door collega’s, kinderen en ouders. 
Deze week en volgende week nemen Diny Verwer, bs Buurse en Hennie Leliefeld, 
bs Petrusschool afscheid van het onderwijs en worden zij in het zonnetje gezet. 

 
Namens Stichting Keender:  
Geniet van de vrije tijd!!  
En alle goeds toegewenst voor de toekomst!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vakantie 

 
 

Haaksbergen/Neede:  16-7-2018 t/m 24-8-2018 
Beltrum:                       16-7-2018 t/m 24-8-2018 
Goor/Hengevelde:       23-7-2018 t/m 31-8-2018 

 
 
 

GENIET VAN JE VAKANTIE !! 
 



 


