
Hoe staat het met de
ontwikkeling van ons IKC?

We praten u graag bij.

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De laatste nieuwsbrief om u te informeren over de ontwikkeling van ons IKC ligt alweer
even achter ons. We zijn met elkaar door een turbulente tijd gegaan waarin we afscheid
hebben genomen van Bart-Jan Commissaris. Het was erg waardevol dat collega’s bij de
afscheidsdienst aanwezig konden zijn. We gaan met Bart-Jan een nobel en bevlogen
onderwijs mens missen.

Langzaam maar zeker hebben we de corona maatregelen (voorlopig) achter ons kunnen
laten. Dit geeft ruimte om elkaar weer live te zien en spreken, de doorgaande ontwikkellijn
tussen peuters en kleuters weer op te pakken en onverwachts bij elkaar langs te kunnen
gaan. Zo werden de peuters van KDV De Pinkenstal met Pasen verrast door Paashaas
Carolina.

In deze nieuwsbrief nemen we u graag mee in de meest recente ontwikkelingen en onze
samenwerking. In deze IKC-nieuwsbrief kunt u lezen:

➢ Wat is de stand van zaken rondom de nieuwbouw?
➢ Inhoud komende studiedagen
➢ Afstemmen schooltijden op buitenschoolse opvang bij wijziging in eindtijd school
➢ We merken de personeelskrapte op de arbeidsmarkt
➢ Doorgaande ontwikkellijn van peuters naar kleutergroep

Hartelijke groet,

Carolina en Mirjam
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Nieuwbouw

Zoals u in de media heeft kunnen lezen zijn de prijzen op heel veel gebieden schrikbarend
omhoog gegaan. Inmiddels is het krediet wat afgelopen jaar tijdens de gemeenteraad van
oktober is toegezegd al lang niet meer toereikend voor het nieuwe IKC. Daarom moeten wij
als Stichting Talent Primair terug naar de gemeente voor een hoger krediet. De gemeente
realiseert zich dat zij hier iets mee moet. Maar kan hier omdat er nog geen nieuwe raad is
geïnstalleerd geen actie op ondernemen en geen uitspraak over doen. Het enige lichtpuntje
hierin is dat de lokale partij nu sterk vertegenwoordigd is en al in een eerder stadium
positief betrokken was bij het voortraject. Zodra wij meer weten hoort u het ook.

Omdat er vooralsnog niet heel veel voortgang zit in het proces hebben we ervoor gekozen
om in ieder geval nu geen veranderingen door te voeren en niet te verhuizen. De midden en
bovenbouw van de Sterrenwachter blijft op de locatie de Sterrenwachter. De onderbouw
Sterrenwachter (1 t/m 3) en de groepen van de Linde blijven op de locatie de Linde. Er
wordt hooguit wat intern verhuisd. De samenwerking tussen de onderbouwen van beide
scholen verloopt heel plezierig omdat zij fysiek bij elkaar zitten. De teams spreken de wens
uit om tijdens de bouw van het IKC de scholen bij elkaar op de locatie de Linde onder te
brengen. Daarvoor zouden 4 noodlokalen geplaatst kunnen worden. Hier hebben we
wederom de gemeente bij nodig omdat hiervoor natuurlijk geld moet worden vrijgemaakt
en een vergunning moet worden aangevraagd.

Ook de BSO 8+ van Eigen&Wijzer bij de locatie de Sterrenwachter blijft voorlopig
gehandhaafd waar hij zit.

door Carolina
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Afstemmen vakanties en studie en bijzondere dagen.

door Mirjam

Wijziging eindtijd De Linde op vrijdagmiddag

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar 2022- 2023 wordt de eindtijd van De Linde op
vrijdagen van 12�30 uur verplaatst naar 14�30 uur. Dit heeft ook gevolgen voor de kinderen
die vrijdagmiddag gebruikmaken van de buitenschoolse opvang. Hun opvangtijd verschuift!

Eigen&Wijzer neemt binnenkort telefonisch contact op met de ouders die opvang op vrijdag
afnemen en voor wie de starttijd BSO wijzigt. Samen stemmen we jullie opvang behoefte af
en passen de plaatsingsovereenkomst aan.

Afstemmen vakanties en studie- en bijzondere dagen

Door het schooljaar heen passeren leuke activiteiten de kalender. Schoolreisjes en
schoolkamp zijn hier een voorbeeld van. Een spontane actie waardoor de starttijd of
eindtijd van school wijzigt, om welke reden dan ook, is ook mogelijk.

Hierdoor sluit de eindtijd van school niet altijd aan op de starttijd van de buitenschoolse
opvang en dit levert soms onduidelijkheid op bij ouders. U mag erop rekenen dat de
aansluiting van school op buitenschoolse opvang altijd door ons samen wordt geregeld. In
de toekomst gaan we eerder communiceren hoe afwijkingen in de tijd zijn ingeregeld. Van
de ouders vragen we hierin bij eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld omdat kinderen toch
door ouders opgehaald worden in plaats van dat zij naar de bso gaan) altijd af te stemmen
met de leerkracht en met de buitenschoolse opvang.
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Personeelskrapte

door Mirjam

De personeelskrapte op de arbeidsmarkt wordt steeds meer voelbaar in onderwijs en
kinderopvang. In de media kunt u er geregeld over lezen; treinen die niet rijden omdat er
geen machinist is, personeelstekort in de horeca, winkels sluiten eerder wegens tekort aan
personeel, vliegverkeer raakt gestremd door een gebrek aan verkeersleiding. En ook in de
kinderopvang of op school moeten soms groepen sluiten door een tekort aan medewerkers.

Onze IKC samenwerking biedt de mogelijkheid om te werken met combinatiefuncties in
onderwijs en opvang. Dit versterkt onze wederzijdse kwaliteit, biedt kinderen extra
vertrouwdheid en voor collega’s is een combinatiefunctie aantrekkelijk. Digna was hier een
goed voorbeeld van: als pedagogisch medewerker werkzaam op de BSO 8+ en als
onderwijsassistent bij beide scholen. Ook Romy maakte deze combinatie en Laurens
combineert het geven van bewegingsonderwijs met BSO Sport.

Zowel Romy als Digna kregen de kans om ook te groeien in het onderwijs en konden hun
uren op school uitbreiden. Helaas betekende dit voor de BSO dat we van beide collega’s
afscheid hebben moeten nemen van hun BSO inzet.

In de werving van nieuwe collega’s zitten we niet stil. Eigen&Wijzer sluit aan bij
banenmarkten, stagemarkten, we bieden ruimte aan zij-instromers en hebben een eigen
interne BBL-opleiding. Nieuwe pedagogisch medewerkers zijn helaas niet zomaar gevonden
of opgeleid en we zitten te springen om nieuwe enthousiaste collega’s. Om het tekort op te
vangen zetten we invalkrachten via het uitzendbureau in. Maar veel liever bouwen we met
een vast team door aan onze kwaliteit, visie en een vertrouwde opvang voor alle
Loosdrechtse kinderen. Dus mocht u iemand weten die met liefde kinderen begeleidt in
hun ontwikkeling (0-4 of 4-12 jaar), neem dan eens een kijkje op onze webpagina
(www.eigenenwijzer.nl) of neem contact op voor meer informatie.
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Door Ria

Nu de de corona maatregelen voorlopig van tafel zijn, kunnen de peuters en de kleuters
elkaar eindelijk weer live opzoeken. De leerkrachten onderbouw en de pedagogisch
medewerkers van Eigen&Wijzer hebben elkaar weer gevonden om de doorgaande
ontwikkellijn weer in te richten met bezoekjes van de peuters aan de basisschool. Samen
creëren we zo een vertrouwde start op de basisschool.

Inmiddels zijn de peuters van De Pinkenstal twee keer samen met een vertrouwde
pedagogisch medewerker op bezoek geweest bij de Sterrenwachter/Lindeschool.
De kinderen die op De Pinkenstal zijn gaan rond 9.00 uur op weg naar school. Ook de
kinderen die deze dag geen opvang hebben worden door hun ouders gebracht voor het
bezoek aan school.
Na het afscheid van papa en mama gaan de kinderen samen met hun pedagogisch
medewerker de school in. De kinderen doen mee in de kring en mogen daarna het
klaslokaal verkennen. De herkenning van de kinderen die al op school zitten is zo leuk om
te zien. Hun vriendjes van de opvang en hun vertrouwde juf!
Wij konden deze tweede keer al merken dat de kinderen die bij het eerste bezoek wat meer
moeite hadden, nu al meer op hun gemak waren.
De ochtend sluiten we gezamenlijk af door met zijn allen buiten te spelen. Onze peuters
komen enthousiast terug met verhalen over school en wat ze hebben gedaan. Voor de
medewerkers van de Pinkenstal is het fijn om een warme overdracht te geven en wij
ervaren deze korte momentjes als waardevol. En de kinderen? Zij kunnen niet wachten om
weer naar school te gaan.

Een volgende nieuwsbrief vertellen we verder over de activiteiten die we gezamenlijk willen
oppakken.

Vragen?
Carolina van den Bouwhuijsen (onderwijs) c.vandenbouwhuijsen@talentprimair.nl

of Mirjam Companjen (opvang): mirjam.companjen@eigenenwijzer.nl of Mirjam van den
Heuvel(opvang) mirjam.vandenheuvel@eigenenwijzer.nl

Of spreek iemand aan van het regieteam: Mieke (Linde), Annemarie (Sterrenwachter), Ria
(kinderdagverblijf), Vanessa (BSO), Heidi en Eva (ouders), Esther en Mirjam (Eigen&Wijzer)

en Carolina (Talent Primair).

IKC Linde - Eigen&Wijzer - Sterrenwachter update mei 2022 - pagina 5

mailto:mirjam.companjen@eigenenwijzer.nl
mailto:mirjam.companjen@eigen-en-wijzer.nl

