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Nieuws 

 
De 4de 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 

Beste collega’s, 

Het is een tijdje stil geweest, maar opeens was het er weer: een bericht over de eindtoets. Volgens het Centraal 

Plan Bureau moet de eindtoets in het basisonderwijs zwaarder gaan wegen bij het advies voor het voortgezet 

onderwijs. Het zou de kansengelijkheid van kinderen ten goede komen. Nog niet zo heel lang geleden werd de 

verplichte eindtoets juist ten gunste van het advies van de school opgeschoven en daarmee minder belangrijk 

gemaakt. Ten diepste gaat het in de discussie over de waarde van de eindtoets niet over de toets zelf, maar over 

het vertrouwen dat de overheid heeft in de professionaliteit van                            

leerkrachten en scholen. 

Vertrouwen en controle zijn beide invalshoeken waarlangs je de 

kwaliteit van het onderwijs kunt meten. Waar het vertrouwen afneemt, 

neemt de controle toe. En andersom. Ik heb geen bezwaar tegen 

toetsen, maar maak wel bezwaar tegen het gebrek aan vertrouwen in 

het professionele handelen van leerkrachten. Er worden ongetwijfeld 

fouten gemaakt, maar scholen zijn prima in staat te beoordelen welk 

voortgezet onderwijs bij een kind past.  

Om je gerust te stellen: ik heb het nog even nagevraagd, maar de Keenderscholen scoren prima als het gaat om 

het advies voor het voortgezet onderwijs. Dankzij jullie inzet en professioneel handelen.  

Ruud Brandsma  

 



 

Grote ICT werkzaamheden in de meivakantie 

In de meivakantie staan grote werkzaamheden gepland die uitgevoerd worden door een leverancier en door SOH 
ICT. Tijdens deze werkzaamheden zullen bepaalde ICT diensten niet beschikbaar zijn. Dit betreft onder andere 
diensten zoals e-mail en remote desktop. Daarnaast is het in de eerste week van de meivakantie niet mogelijk om 
in te loggen op de systemen.  
 
Uitrol van alle computers en laptops  
Aan het begin van komend schooljaar gaan alle Keender scholen gebruik maken van Office 365. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat alle computers en laptops van de school opnieuw uitgerold worden.  
Dit houdt onder andere in dat er een compleet nieuwe omgeving voor Keender wordt ingericht waarbij alle data 
wordt verplaatst van de oude naar de nieuwe omgeving.  
Doordat we alle data verplaatsen kan iedereen na de meivakantie met zijn huidige account (gebruikersnaam en 
wachtwoord) blijven inloggen op de computers en laptops van school.  
 
E-mail  
Alle e-mail wordt in de meivakantie omgezet naar Office 365 en alle medewerkers 
van Keender krijgen een emailadres wat eindigt met “@keender.nl” toegewezen. 
Dit heeft wel als gevolg dat alle eigen apparaten(telefoons/tablets/laptops) opnieuw 
moeten worden geconfigureerd met het nieuwe e-mail adres. Het oude account 
dient op je apparaat verwijderd te worden en daarna kan het nieuwe account 
worden toegevoegd. De e-mail gegevens verdwijnen dus niet, ze zullen gelijk na de 
omzetting zichtbaar zijn in de nieuwe omgeving. Ook blijft het oude school e-mail 
adres actief, maar e-mails worden in het vervolg verzonden vanaf je 
gebruikersnaam@keender.nl mailadres. Ontvangers van jouw email zien dit 
nieuwe adres ook. Het oude e-mail adres blijft wel gekoppeld aan je account, zodat 
alle mailingen ook aankomen bij je nieuwe account.  
 
Nieuwe Webmail  
Tijdens de meivakantie zal hierdoor ook een nieuwe Webmail beschikbaar komen, deze is te benaderen via: 
http://outlook.office.com  
Je kunt hier inloggen met gebruikersnaam@keender.nl en je huidige wachtwoord.  
 
Remote Desktop en thuiswerken  
In de meivakantie wordt ook de Remote Desktop server omgezet naar de nieuwe omgeving, het serveradres blijft 
hetzelfde desktop.keender.nl. Het inloggen doe je met het nieuwe mailadres gebruikersnaam@keender.nl.  
Sommige collega’s werken nog op de oude omgeving desktop.hetassink.nl of desktop.soh-ict.nl, maar deze komen 
te vervallen.  
 
Portal.keender.nl  
De portal.keender.nl website zal na de meivakantie niet meer te benaderen zijn. Data wat opgeslagen staat op 
deze locatie zal in overleg met de betrokkenen overgezet worden naar de nieuwe omgeving. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met Guus Bouwhuis, g.bouwhuis@hetassink.nl.  
 
Snelkoppelingen op bureaublad  
De snelkoppelingen naar netwerkmappen –en bestanden die zijn gemaakt op het bureaublad zullen in de nieuwe 
omgeving niet functioneren en moeten opnieuw worden aangemaakt.  
 
Favorieten in Edge en Chrome  
Mocht je belangrijke favorieten in Edge of Chrome hebben staan dan dien je deze zelf veilig te stellen. Dit kan door 
ze te exporteren en het export bestand op te slaan in je Documenten op de server. De favorieten die in je Internet 
Explorer staan worden wel overgezet.  
 
Handleidingen  
Deze worden apart verstuurd. 
 

 



 

SBP 2018-2022 

 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben wij van een aantal scholen al een mooie foto 
mogen ontvangen van de mobiele en de plaquette van het SBP, die op een mooie plek binnen de school zijn 
opgehangen.  

 
 
 
BS Pius X 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             BS Buurse     
 

 
 

 
     BS St. Bonifatiusschool 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                         
BS St. Bonifaciusschool                                                       BS Los Hoes 
  
 
 
 
                                  
 
 
 
 

                                                          BS Holthuizen 
 
 
 
 
 
 



 

Verbouwing op de Sterrenboog 

 
Het is al weer bijna twintig jaar geleden dat het “Plan 2000” 
gerealiseerd werd onder de toenmalige directeur Jan Kemkens.  
Nu anno 2019 wordt er opnieuw flink verbouwd en gerenoveerd. 
We gaan een prachtige school neerzetten die ons onderwijs 
omarmd. Waar we les kunnen geven in een gebouw dat ons 
onderwijs ondersteunt voor nu en in de toekomst. 
Dus niet door een gebouw lopen met een onderhoudsmonteur, 
die vervolgens afvinkt wat er kapot is of vernieuwd moet worden, 
nee….. vanuit onze visie op onderwijs, nadenken over hoe het 
gebouw ons tot dienst kan zijn om zo de kinderen het beste 
onderwijs te kunnen geven.  
En precies daar zijn we mee bezig. Hoe fantastisch is het, om te 
zien dat na bijna 2 jaar van plannen maken, zaken nu in de 
praktijk werkelijkheid gaan worden. 
Vanaf nu tot aan begin september zal de verbouwing plaatsvinden in 2 gedeeltes. De kinderen van groep 1-2, 3 en 
8 zijn inmiddels al tijdelijk verhuisd naar een ander lokaal, waarbij de kleuters een plekje hebben gekregen in de 
Kapel van de Hassinkhof. Met een eigen ingang, een groot lokaal en 2 juffen op één dag beginnen ze al een klein 
beetje te wennen aan hun nieuwe tijdelijke plekje. We zijn een ieder dankbaar die dit mogelijk maakt. 
Groep 3 en 8 zijn in de lokalen gekomen waar ook de andere klassen nog zitten. Gezellig samen, met wat 
behelpen met de ruimtes die we nog hebben. 
 
En dit alles lijkt simpel, maar stel het je in de praktijk voor: 

- Plannen tot in detail bespreken met de uitvoerende partijen 

- Zorgen dat de planningen kloppen 

- Stoelen, tafels en kasten die over zijn, moeten naar een opslag 

- Stofscherm om te voorkomen dat het een puinhoop wordt in het nog te gebruiken deel 

- Opruimen – opruimen – opruimen van heel veel oude boeken en materialen 

- Digiborden met computers afsluiten en op nieuwe plekken weer aansluiten 

- Verenigingen zoals de hobbyclub en de EHBO inlichten en verplaatsen 

- Verhuizen van complete klasinrichtingen 

 

Nog maar een kleine greep van alles wat er gedaan werd en wordt. 
Zo planden we 4 avonden in om de lokalen “bouwrijp” te gaan maken. Hele 
vloeren moesten eruit, verwarmingen gedemonteerd, rails en kapstokken 
van de wand af enz. Wat bleek: ’s avonds om 22:00 uur kwam er een appje 
binnen bij de collega’s dat de hele klus al geklaard was! De overige 3 
avonden werden gecanceld. Daarnaast hebben we een succesvolle NL-doet 
dag gehad. Deze dag hebben ouders, leerkrachten en niet te vergeten 
“onze” Paul Hemmink er voor gezorgd dat alles helemaal klaar is voor de 
grote klus. 
 
En net als toen in 2000, is het opnieuw de bevolking van Beltrum die weet 
wat samenwerken is, samen de schouders eronder zetten en de mentaliteit 
hebben van: “veur mekare, deur mekare”.  Als school beseffen we heel goed 
dat we de handen mogen dichtknijpen met zo’n dorp en zulke fijne mensen. 
 

Om dit alles te bekostigen hebben we een budget tot onze beschikking. Hiervoor kunnen we de gemaakte plannen 
beknopt uitvoeren. Als we voor het ultieme willen gaan hebben we meer geld nodig. Onder andere om de door de 
kinderen het coolst gevonden boomhut te kunnen realiseren. De komende periode zal er dan ook met 
verschillende acties geld in worden gezameld.  
 
  We maken ons klaar voor de verbouwing,  

  we hebben er zin in!                                     Team De Sterrenboog 
 



 

Van de GMR 

 

In de activiteitenkalender van de GMR staan twee momenten per schooljaar gepland waarop de 
GMR contact heeft met de Raad van Toezicht van Keender. Deze momenten zijn volgens de Wet 
op MedezeggenSchap ingeroosterd. Als vanzelfsprekend kunnen GMR en RvT op ieder gewenst 
moment, indien nodig, met elkaar overleggen.  
 
Op 19 maart jl. waren bij de GMR vergadering drie leden van de RvT aanwezig. Beide organisaties hebben in het 
kort verslag gedaan van hun lopende zaken. Als de vacature van bestuurder binnenkort zal worden ingevuld, 
zullen de taken van de RvT weer wat meer naar ‘de achtergrond lijken te verschuiven.’ Figuurlijk, omdat het 
houden van toezicht t.a.t. een actief karakter heeft. De RvT sprak over de vacature die ze hebben uit laten gaan 
omdat voorzitter Herbert Wensink aan het eind van dit schooljaar uit de raad stapt. De voorzittersfunctie zal door 
RvT-lid Marlies Bosch worden overgenomen.  
 

Voor de GMR staat op korte termijn het instemmen op het Bestuursformatieplan op de 
agenda. De GMR vergadering van 18 april a.s. zal vooral hiervan in het teken staan. 
Voorafgaand aan de vergadering kunnen alle GMR-leden het Bestuursformatieplan 
doorlezen en op- en of aanmerkingen maken. Het is vergelijkbaar met het 
schoolformatieplan waaraan de MR van een school jaarlijks instemming moet verlenen. 

 
Ook de voorbereidingen van de GMR jaarvergadering van maandag 27 mei a.s. zijn in volle gang. Hierover 
vernemen jullie snel meer. 
 

Heeckeren, gezonde school 

Gezonde school… Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. 
Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij.  
 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook 
eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de 
schadelijke gevolgen van meeroken.  
 
Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Binnenkort zullen er 

‘verboden te roken’ borden worden geplaatst op het schoolplein. Het is, naast een mooie bijdrage aan de Gezonde 
School, vanaf 2020 verplicht om alle schoolpleinen rookvrij te maken.   
 
Er wordt niet gerookt door ouders/leerkrachten/etc. tijdens de schooldagen op het schoolplein, maar het heeft nog 
meer gevolgen. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Kerstviering waarbij ook niet gerookt mag worden. Een rookvrij 
schoolterrein past bij een Gezond Schoolplein!   
 
Team BS Heeckeren 

Nieuwbouw De Kameleon 

Op dit moment wordt er met name aan de binnenkant van ons 
nieuwe gebouw gewerkt. Vorderingen zijn dan ook niet meer zo 
zichtbaar.   
Wij hebben de laatste weken verschillende beslissingen genomen 
voor de inrichting van de nieuwe school. Zo is er een keuze 
gemaakt in smartborden voor alle groepen.   
 
Ook weten we nu welk schoolmeubilair er in alle groepen gaat komen, is de nieuwe keuken uitgezocht en hebben 
we de inrichting voor de speelzaal bepaald. Naast nieuw meubilair nemen we ook wat van het huidige meubilair 
mee naar de nieuwe school, met name voor de inrichting van de kantoren, spreekkamers en techniek ruimte. Ook 
de twee leerpleinen richten we eerst in met het bestaande meubilair. We willen eerst ervaren op welke wijze wij de 
ruimtes gaan gebruiken en welk meubilair wij daarvoor nodig hebben. In de komende jaren zullen we dan de 
leerpleinen opnieuw inrichten.  
 
Team De Kameleon 



 

Vernieuwde website ObT 

  
Online zaken regelen wordt gemakkelijker 

 

 

Via de nieuwe website van ObT kun je veel zaken online regelen! Enkele voorbeelden van 
de nieuwe formulieren zijn: 
 
- Persoonsgegevens wijzigen; 
- Salarisspecificatie en/of jaaropgave digitaal opvragen;  
- Declaraties indienen; 
- Ouderschapsverlof aanvragen; 
- Autorisaties toekennen en intrekken; 
   
Met het in gebruik nemen van de nieuwe website, zijn alle formulieren vernieuwd. 
Hierdoor is ObT in staat formulieren sneller te verwerken. 
 
Deze informatie is ook relevant voor jou omdat je via de ObT site ook veel zaken zelf kunt 
regelen. Extra informatie is te lezen op de vernieuwde site.  
Heb je vragen? Neem dan contact op met de ServiceDesk per mail: servicedesk@obt.nl. 
 

Vakantie 

 
Meivakantie 2019 
 
Goor/Hengevelde:  19-04-2019 t/m 03-05-2019       
Haaksbergen:   22-04-2019 t/m 03-05-2019         
Neede:   22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Beltrum:   19-04-2019 t/m 03-05-2019 
 

                                                                          Fijne vakantie ! 
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