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Kerst...

wel en wee
Het KOmpas
Geboorte:

Eén kaars

Drie kaarsen

Op weg naar Kerst
steken wij een kaars aan.
Want de wereld
kan zo donker zijn
en dan voelt een mens
zich zo alleen.

Op weg naar Kerst
steken we drie kaarsen aan.
Want de toekomst
kan zo donker lijken
door alle problemen
die de wereld bedreigen.

Dit licht herinnert ons eraan
dat wij de wereld
lichter kunnen maken
door genoeg aandacht
te schenken aan elkaar.

Dit licht herinnert ons eraan
dat er hoop is
zolang er mensen zijn
die zich inzetten voor vrede
en een betere aarde.

Twee kaarsen

Vier kaarsen

Op weg naar Kerst
steken we twee kaarsen aan.
Want het kan zo donker
zijn in ons hart
als onze verwachtingen
veel te mooi blijken.

Op weg naar Kerst
steken we vier kaarsen aan.
Omdat we geloven
dat er een Kracht is,
sterker dan alle dingen
die het leven donker maken.

Dit licht herinnert ons eraan
dat je over teleurstellingen
heen moet stappen om
de dingen die wél mooi zijn
weer te kunnen zien.

Dit licht herinnert ons aan
de hoopvolle belofte van Kerst:
dat alle pijn ooit verdwijnt.
Dat de aarde opbloeit
en wij in vrede zullen leven.

Kimberly van den Berg en Wouter
Gering hebben op 8 november
een zoon gekregen, zijn naam
is Tijn Gerard Adrik. Wij wensen
jullie veel geluk en gezondheid
toe met Tijn.

De Zaaier
Jubilea:

Gerdien Helder vierde dit jaar haar
40 jarig jubileum in het onderwijs.

De Wegwijzer
Afscheid:

We nemen afscheid van Jessica
ten Kate en willen haar langs deze
weg veel succes toewensen op
haar nieuwe werkplek.

Ziekte

Op alle vier scholen hebben
we momenteel te maken met
collega’s die langdurig afwezig
zijn door ziekte. Gelukkig is
de vervanging goed geregeld
hoewel dit momenteel ook steeds
moeilijker wordt. Niemand vindt
het leuk om ziek te zijn en daarom
wensen we de zieken heel veel
sterkte en van harte beterschap!

Greet Brokerhof - van der Waa

Postbus 62 | 7710 AB Nieuwleusen | T: 0529 480982 | E: directie@vcpo-n.nl | W: pco-n.nl

1

Visie ontwikkeling...
Op 17 oktober hebben we als stichting

PCO-N met alle personeelsleden een
‘Stichtingdag’ gehouden waarbij we
samen met Jeanet Minks en Irene
Gerritsen (De Mevrouwen) hebben
nagedacht over de toekomst van ons
onderwijs. Het was een boeiende en
inspirerende bijeenkomst. Er ontstonden
enthousiaste gesprekken over het
onderwijs van de toekomst. Wat wil je
vasthouden van het huidige onderwijs en
wat zie je als een nieuwe ontwikkeling.
De maatschappij verandert in een hoog
tempo. Je vindt dat je school niet achter
mag blijven, je zou graag voorop willen
lopen. Maar welke stappen moet je
zetten om te werken vanuit de visie op
21e eeuws leren. Wat betekent dit voor

kinderen en voor onderwijsgevenden.
“De
Mevrouwen”
hebben
ook
gesprekken gevoerd met kinderen, het
bestuur, de ouders van de GMR en de
directeuren. Helaas lukte het niet de
mening van ouders te horen. Begin
januari wordt nogmaals een poging
gedaan om de stem van ouders te
horen. Ouders en leerkrachten hebben
een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
beiden willen dat ieder kind zich optimaal
ontwikkelt. Het onderwijs kan hierin vele
keuzes maken maar moet wel de mening
van ouders weten.

De Spil...
In

de vorige nieuwsbrieven werd steeds iets verteld over de ontwikkeling van
het gebied van ‘De Spil’. Dit vooral met het oog op de wens een nieuwe school
te bouwen op de Campus. De teleurstelling was dan ook erg groot toen het
College van B&W het besluit nam niet verder te gaan met een onderzoek naar de
huisvestingsmogelijkheden voor het basisonderwijs.

Onze kritische opstelling naar verkeers-

veiligheid, beschikbare ruimte, te
veel leerlingen in één gebouw en het
inleveren van autonomie heeft daarbij
zeker een rol gespeeld.

Momenteel liggen er weer nieuwe
kansen de gemeente Dalfsen is
momenteel bezig met alle schoolbesturen een gezamenlijk plan te
ontwikkelen voor Integrale Kincentra
(IKC).
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Op welke manier kan de samenwerking
tussen onderwijs en kinderopvang
verbeterd worden en wat betekent
dit voor de huisvesting. Kan dit in de
bestaande (school)gebouwen of moeten
er nieuwe voorzieningen komen.
Stichting PCO-N ziet in deze ontwikkeling nieuwe kansen. Kinderopvang en
basisonderwijs zullen op termijn samengaan.
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PCO-N BESTUUR
Mijn

naam is René Zandink.
Sinds november 2014 ben ik
penningmeester binnen het bestuur
van Stichting PCO-N. Samen met mijn
vrouw Mariëlle heb ik twee prachtige
dochters: Fleur (10) en Leonie (8). Ik
ben registeraccountant en als zodanig
ruim 20 jaar werkzaam geweest in de accountancy.
Sinds 1 september werk ik als financial controller bij
een onderneming die zich bezig houdt met de aanen verkoop, verhuur en renovatie van onroerend
goed. Omdat ons kantoor in Essen is gevestigd en de
werkzaamheden grotendeels in Duitsland plaatsvinden,
ben ik een paar dagen per week in Duitsland werkzaam.
De andere dagen werk ik vanuit huis.

Mijn

naam is Lilian Wiersma.
Ik ben 7 jaar secretaris van het
schoolbestuur geweest. Dit is mijn
laatste bestuursjaar waarin ik, nu als
algemeen bestuurslid, meedenk met
het beleid voor de scholen van de
PCO-N. Mijn jongste kind zit in groep
7 van De Wegwijzer, de oudste zit op de middelbare
school. Ik werk als jurist op de rechtbank in Zwolle.

Ik

ben Oetze Wiersma en ik ben
sinds 2010 directeur/bestuurder in
Nieuwleusen van de vier scholen.
Vanuit het bestuur ben ik intern en
extern het eerste aanspreekpunt.
Samen met de directeuren probeer ik
goed en gemotiveerd personeel aan
te trekken die hun werk met plezier kunnen uitvoeren.
Daarnaast is het mijn taak om goed en uitdagend
onderwijs voor alle kinderen te realiseren, uiteraard in
samenspraak met de directeuren en de teams.

Mijn

naam is Wiljan Uilen, met mijn
vrouw Elisabeth en onze kinderen
Jens (10), Anke (7) en Milan (5) wonen
wij aan de G.W. van Marleweg in
Nieuwleusen. Onze kinderen gaan met
veel plezier naar De Meele. Ik heb een
eigen bedrijf van waaruit ik werk als
project- en interimmanager voor bouwprojecten. Sinds
2016 maak ik onderdeel uit van het toezichthoudend
deel van het bestuur van de Stichting PCO-N, sinds een
jaar als secretaris. De school is in beweging en ik vind het
een mooie uitdaging om me daarvoor in te zetten.

Mijn naam is Patrick Belderink. Ik ben

getrouwd met Nienke Talen en wij
wonen nu al 20 jaar met veel plezier
in Nieuwleusen. Van onze 3 kinderen,
Ties, Maud en Ole zit alleen Ole nog
in groep 8 en na dit schooljaar sluiten
we het hoofdstuk “De Zaaier“ positief
af. Wat doe ik binnen de scholen ? Ik ben algemeen
bestuurslid van de vereniging VCPO-N en daarnaast
ook bestuurslid in het uitvoerende deel van stichting
PCO-N.

Hallo, ik ben Heidi Vreeburg. Moeder

van twee kinderen en getrouwd met
Thiemo. Ik ben geboren en getogen
in Nieuwleusen. Na een omweg via
Zwolle zijn wij weer in Nieuwleusen
gaan wonen. Onze jongste zit op De
Zaaier. De oudste gaat inmiddels in
Zwolle naar het voortgezet onderwijs. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam als bedrijfsjurist bij Achmea in
Apeldoorn. Nadat ik een aantal jaren als ouder deel heb
genomen aan de MR van De Zaaier en later ook aan de
GMR, maak ik nu onderdeel uit van het toezichthoudend
deel van het PCO-N bestuur. Sinds een jaar vervul in de
functie van voorzitter.

Postbus 62 | 7710 AB Nieuwleusen | T: 0529 480982 | E: directie@vcpo-n.nl | W: pco-n.nl

3

Subsidies
Om

het
lerarentekort
te
bestrijden heeft de minister
van Onderwijs verschillende
subsidies beschikbaar gesteld
om versneld een lesbevoegdheid
te kunnen halen. Dit geldt voor
onderwijsassistenten die in vier
jaar hun Pabo diploma kunnen
halen.
Voor HBO en Universitair
afgestudeerden die de overstap
naar het onderwijs willen maken
is er een zij-instromerstraject. Dit
traject duurt twee jaar en bestaat
uit een combinatie van werken
en leren. Voor leerkrachten die
hun
gym-bevoegdheid
niet
hebben behaald na het jaar
2000 is er opnieuw een subsidie
beschikbaar om deze opleiding
te stimuleren en te faciliteren.

Vervanging...
In

november hebben we tijdens
het eerste griepgolfje ervaren dat
de vervanging van de leerkrachten
zeer moeizaam gaat. Tot nu toe
konden we bij uitzendbureau Slim
een oproep doen om vervanging te
regelen en dat lukte ook meestal.
Vanaf de zomervakantie is de pool
met vervangers onvoldoende bezet
en zullen we bij een griepgolf geen
bezetting hebben. Natuurlijk willen
we geen kinderen naar huis sturen

maar in noodgevallen zal dit toch
moeten. De directeuren zullen dit
tijdig met de ouders/verzorgers
communiceren.
Ondertussen doen we pogingen
om bevoegde mensen te vinden
die in noodgevallen een groep
willen overnemen. Mocht u, mocht
jij iemand weten met een Pabo
diploma die kan invallen, meldt dit
dan bij één van de directeuren.

Momenteel zijn we in gesprek
met enkele zij-instromers die
overwegen de verkorte Pabo te
gaan volgen. Mocht u hier ook
al een poos aan denken, laat het
dan weten. Wij zijn op zoek naar
gedreven, capabele mensen met
een ruim hart voor kinderen.

Wij wensen je een
gezond en gelukkig

Oetze Wiersma
Directeur/bestuurder
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