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Nieuws 

 
De 5de 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 

 

Omkijken 
 

Beste collega’s, 
 
Soms moet je even omkijken. Niet te vaak natuurlijk, want dan bots je misschien tegen iets aan. En 

ook niet letterlijk, maar af en toe even stil staan en je bewust zijn van hoe je ervoor staat. We 
hebben dat recent gedaan met onze tevredenheidsonderzoeken. De uitkomsten zijn om trots op te 

zijn: hoge tevredenheidscijfers. Zeker als je het vergelijkt met de landelijke uitkomsten. We doen 
dus blijkbaar iets heel goed en daar mogen we trots op zijn. De prestatie krijgt wat mij betreft nog 
meer glans als je je realiseert dat de afgelopen jaren voor Keender lastig zijn geweest door alle 

wisselingen. Gefeliciteerd dus.  
 

Zelf ben ik ook gaan omkijken: mijn werk bij Keender zit erop. In de afgelopen 15 maanden heb ik 
eraan mogen bijdragen dat Keender in rustiger vaarwater terecht gaat komen. Dat kon ik alleen 

maar doen door de inspanningen van heel veel collega’s: de staf, de 

directeuren, heel veel leerkrachten, de GMR en de Raad van Toezicht.  
 

Samen hebben we bereikt dat er voldoende basis is voor Debby 
Verhoeve om met jullie door te bouwen aan de mooie organisatie die 

Keender is. Bedankt daarvoor. Het ga jullie goed. 
 

 

Ruud Brandsma 
 



 

Kennismaking Debby Verhoeve 

 

Beste collega’s, 

 
Vanaf 1 juli ben ik gestart als Voorzitter College van Bestuur bij Stichting Keender. Op 
deze wijze wil ik mijzelf alvast kort voorstellen.  
Mijn naam is Debby Verhoeve. Ik ben op 9 april 1974 geboren en opgegroeid als oudste 
van twee dochters in het zuiden van het land. Van jongs af aan heb ik altijd liefde gehad 
voor wandelen in de natuur, fotografie, lezen, tennis en volleybal. Activiteiten waar ik 
naast mijn passie voor reizen nog steeds erg graag mee bezig ben. 
Sinds twee jaren woon ik met veel plezier, samen met mijn man Roelof en onze twee 
bordercollies in het Achterhoekse Toldijk. Ik ben gezegend met 4 lieve mooie 
relatiegeschenken; de kinderen van Roelof. Twee tweelingen die ons, als studerende 
jongvolwassenen tussen de activiteiten door ( studie, bijbaantjes en sociale contacten), 
met regelmaat bezoeken. 
 
Direct na mijn studie aan de lerarenopleiding in Nijmegen ging ik in 1995 aan de slag als biologiedocente op het 
Over Betuwe College. Hier kreeg ik de gelegenheid om op alle niveaus les te geven: van het vmbo tot en met het 
tweetalig vwo- onderwijs. Naast het lesgeven wilde ik graag bij zoveel mogelijk facetten van het schoolleven 
betrokken zijn. Dit maakte dat ik vanuit mijn affiniteit voor leerling- ondersteuning aan de slag ben gegaan als 
remedial teacher, sociale vaardigheidstrainer, faalangstreductietrainer en later ook als zorgcoördinator en 
teamleider van de mavo- bovenbouw.  
 
Na 14 jaren te hebben gewerkt voor dezelfde stichting, kreeg ik de gelegenheid om in 2009 aan het werk te gaan 
als afdelingsleider van een LOOT- school (een school voor topsport-leerlingen); Het Beekdal Lyceum te Arnhem. 
Gedurende deze periode heb ik parallel aan mijn werkzaamheden als schoolleider de studie “Master in 
Educational Leadership” afgerond.  
Direct na de afronding van deze studie werd ik aangenomen als directeur van Het Christiaan Huygens College in 
Eindhoven. Het bestuur benaderde mij na een jaar met het verzoek om als rector aan de slag te gaan en een fusie 
te leiden met als beoogd resultaat: een nieuwe school en een nieuw onderwijsconcept in een nieuw gebouw. Deze 
prachtige uitdaging heb ik met beide handen aangegrepen.  
 
Intussen besloten we thuis om onze droom waar te maken en een woonboerderij in een natuurrijke omgeving te 
kopen. Vanwege de ontstane reisafstand naar mijn werk maakte ik na de gerealiseerde fusie en nieuwbouw, de 
keuze om op zoek te gaan naar een andere baan dichterbij huis. Al gauw mocht ik als VMBO-directeur van Het 
Assink lyceum  aan de slag op onderwijslocaties in Haaksbergen, Neede en Eibergen. Ondanks het feit dat ik daar 
mocht samenwerken met fijne betrokken VMBO- collega’s aan de doorontwikkeling van het onderwijs, merkte ik 
tijdens het lezen van de opdrachten en uitdagingen zoals beschreven in de vacaturetekst voor de functie Voorzitter 
College van Bestuur stichting Keender dat ik hier erg enthousiast van werd. Na een zorgvuldige afweging te 
hebben gemaakt, besloot ik mijn hart te volgen met als mooi gevolg dat ik nu jullie collega mag zijn.  
 
Met veel energie kijk ik uit naar onze samenwerking waarin we -ieder vanuit zijn/haar rol- werken aan onderwijs 
waarbinnen onze “keender” en collega’s in staat worden gesteld om hun talenten volop te ontwikkelen in een 
omgeving waar je jezelf mag zijn en kunt laten zien wie je bent. 
  
Hartelijke groet, 
 
Debby Verhoeve 
 



 

Tevredenheidsonderzoek leerlingen en medewerkers 

 
Zoals jullie weten is in de afgelopen periode het tevredenheidsonderzoek voor leerlingen en medewerkers afgerond. De 

resultaten op stichtingsniveau zijn gedeeld op de directeuren en middenmanagersdag van 18 juni. De resultaten op 

schoolniveau zijn gedeeld na de meivakantie. 

Het onderzoek geeft altijd veel informatie en deze informatie is vooral waardevol als we dit in een breder perspectief zetten. 

We kunnen met z’n allen trots zijn op de behaalde resultaten, vooral als we kijken naar de benchmark. Natuurlijk blijft er 

naast de goede scores ook aandacht voor de werkdruk ondanks dat deze ruim boven de benchmark zit. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: 

 

Als we kijken naar de algemene tevredenheid van de leerlingen zien we dat we deze boven de benchmark scoren. Onze 

leerlingen voelen zich veilig en zijn tevreden over hun leerkracht. De aandachtspunten zitten in het thema onderwijs en 

eigenaarschap. Bij onderwijs hebben de leerlingen het idee dat ze niet elke dag iets nieuws leren en dat er minder aandacht 

is voor hoe ze het beste kunnen leren. Bij eigenaarschap zit dit vooral in hun eigen leerdoel kiezen en eerder beginnen als ze 

iets weten.  

De hoogste score op stichtingsniveau (9,5) is dat de leerlingen aangeven dat hun leraar goed les geeft. Dit is toch echt iets 

waar jullie als leraren en wij als gehele stichting trots op kunnen zijn! 

Leerlingtevredenheidsonderzoek: 

 

 



 

Annemarie Schoenmaker 

Beste collega’s, 
 
Na 25 jaar als vakleerkracht muziek met plezier op de Kardinaal Alfrinkschool en 
Dr. Ariëns Daltonschool in Neede en de St. Jozefschool in Rietmolen te hebben 
gewerkt, ga ik per 1 augustus 2019 stoppen met mijn werkzaamheden bij de 
stichting Keender zodat ik weer meer tijd voor andere dingen krijg. 
Na augustus ga ik in alle rust nadenken wat ik zou kunnen gaan doen.  Ik vind de 
uitdrukking: “ Waar een deur dichtgaat, gaat een raam open” een mooi 
perspectief. 
 
Dank jullie wel voor alle jaren waarin ik met jullie heb samengewerkt en nog veel 
succes in dit mooie vak! 
 
Met vriendelijke groet, 
Annemarie Schoenmaker 

 

Van de GMR 

Op de valreep van het schooljaar 2018-2019 laat ook de Keender GMR nog even van zich horen.  
 
Basiscursus (G)MR 
In het nieuwe schooljaar wordt op 26 september a.s. de basiscursus (G)MR kosteloos aangeboden aan ouders en 
personeel van Keender.  
Heb je belangstelling om zitting te nemen in de MR van je school? Of zou je graag in de GMR van Keender willen 
stappen? Dan is de basiscursus een goede stap in de richting!  
De heer Klaas Jurjens van het CNVO verzorgt de informatieavond in opdracht van Keender GMR. De avond zal 
plaatsvinden op basisschool Heeckeren in Goor. Aanmelden is gratis, het kan op GMR@keender.nl of via je 
contactpersoon van Keender GMR.  
Tip: Het bijwonen van de avond kan wellicht ook onder de noemer 'scholing' of 'professionalisering' vallen voor 
personeelsleden van Keender. 
 
Medezeggenschapscongres 
Ieder jaar wordt in de Reehorst in Ede een Medezeggenschapscongres georganiseerd. Er worden die dag zo`n 
vijftig workshops aangeboden in het kader van medezeggenschap. Je kunt je opgeven voor een aantal van deze 
workshops. Van de Keender GMR proberen we ieder jaar een aantal leden te laten deelnemen. Dit jaar vindt de 
congresdag op 27 november a.s. plaats. Heb je interesse om deel te nemen? Dan kun je contact opnemen met de 
GMR!  
 
We wensen jullie allemaal een zonnige en relaxte zomervakantie toe! Jullie horen en/of lezen weer van ons in het 
nieuwe schooljaar! 

Keender Academie 

 
In de week van 8 juli ontvangen jullie een mail met daarin de flyer voor de Keender Academie schooljaar 2019-
2020. In deze flyer staat het aanbod voor komend schooljaar. 
 
Normaliter kun je je via de Portal voor de trainingen aanmelden, maar door de overgang naar Office365 is de 
afdeling ICT nog niet zo ver dat dit nu al functioneert. Je kunt je tot die tijd via onderstaande link aanmelden. 
 
aanmelden Keender Academie schooljaar 2019-2020  (inloggen kan via je werkmail en wachtwoord) 
 
Mocht blijken dat zich te veel mensen voor eenzelfde training hebben aangemeld, dan krijg je daarover bericht. 
Nadere informatie over de training waarvoor je je hebt opgegeven (locatie, enz.) ontvang je ongeveer 2 weken 
voor aanvang. 
 
Pak je eigenaarschap; Vergroot het met vakmanschap; Deel het met partnerschap! 
 
Alvast veel leerplezier gewenst. 

mailto:GMR@keender.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oWNB0aJ3kG97CNyUS4hz2B4bbcuU3RFsMVsNwMCw2NUMzkzS1o3ME5PTUZDM1NUQk5MRTJHUkgyRS4u


 

Honesch met bewoners ’t Saalmerink naar de markt 

 
 
Groep 7 en 8 van basisschool Honesch zijn woensdag 19 juni met een aantal 
bewoners van ’t Saalmerink  naar de markt in Haaksbergen gelopen. Ze hebben wat 
gedronken, een visje of wat fruit gehaald; het was weer een buitegewoon succes voor 
jong en oud!! 
 

Afscheid voorzitter Raad van Toezicht 

 
Met ingang van 1 augustus 2019 stopt de heer Herbert Wensink, volgens het rooster van 
aftreden, met zijn werkzaamheden voor Stichting Keender als voorzitter en lid Raad van 
Toezicht.  
Meer dan 15 jaar heeft Herbert zich ingezet voor de kinderen, de medewerkers en de 
scholen van Stichting Keender.  
 
Afgelopen vrijdag, 5 juli is tijdens een receptie bij restaurant Hassink in Neede afscheid 
van hem genomen.  
 
Stichting Keender bedankt Herbert hartelijk voor zijn inzet en wenst hem alle goeds voor 
de toekomst.  

  
 

Verhuizing IKC de Kameleon 

IKC de Kameleon sluit op donderdag 11 juli het jaar af met alle kinderen aan de 
Bartokstraat.  
Op deze dag sluit aan de Bartokstraat tevens de peuteropvang.   
 
De oude gebouwen worden gesloten en gezamenlijk lopen leerlingen en 
leerkrachten naar het nieuwe gebouw om daar een kijkje te nemen. Ook de ouders 
zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
 
In het nieuwe schooljaar starten de leerlingen en leerkrachten in het mooie nieuwe 
gebouw. 
 
We wensen het team en alle mensen die hun steentje bijdragen aan de verhuizing heel veel succes toe met de 
laatste loodjes. 

Vakantie 

 
Zomervakantie 2019 
 
Goor/Hengevelde: 15-07-2019 t/m 23-08-2019 
Haaksbergen:  15-07-2019 t/m 23-08-2019 
Neede:  15-07-2019 t/m 23-08-2019 
Beltrum:  22-07-2019 t/m 04-09-2019 

 

      Fijne vakantie ! 

 


