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ORANJE NASSAUSCHOOL 
 

Beste ouders, 

Team 
We willen juf Lokerse condoleren met het verlies van haar opa. De 

begrafenis vond vorige week vrijdag plaats. Gods nabijheid toegewenst. 

Op 6 maart start de instroomgroep onder leiding van de juffen Dekker en 

Oudshoorn. Succes! Op diezelfde dag hoopt juf Kooiman te starten in 

groep 1. Zij vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van juf 

Berkhof. Ook neemt zij de 

vervanging van het ziekteverlof 

van juf Meerkerk voor haar 

rekening. We wensen juf 

Kooiman een fijne en gezegende 

tijd op de O.N.S. toe.  

Het herstel van juf Meerkerk 

verloopt langzaam. De klachten 

blijven, al doet de rust haar goed. Het allerbeste toegewenst. 

Even voorstellen 

Mijn naam is Nelleke Kooiman, 24 jaar en woonachtig in Reeuwijk. 
Vanaf de voorjaarsvakantie hoop ik de nieuwe juf van groep 1 te 
worden. 
Momenteel ben ik nog werkzaam als invalleerkracht op diverse 
scholen. Op de dagen dat ik vrij ben, ben ik al te vinden op de Oranje 
Nassauschool zodat de kinderen alvast aan mij kunnen wennen en ik 
aan hen.   
Nadat ik de PABO had afgerond, ben ik weer thuis bij mijn ouders op 
Flakkee gaan wonen, daar kreeg ik een baan als juf van groep 3-4 in 
Nieuwe-Tonge. Na mijn trouwen, afgelopen zomer, ben ik 
teruggekomen naar deze omgeving. 
In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, hoewel dat nu op een lager pitje 
staat. Verder vind ik het heerlijk om creatief bezig te zijn of om 
gezellig met vriendinnen af te spreken.  
Ik hoop een goede tijd te hebben op de Oranje Nassauschool en ik 
zie er dan ook erg naar uit om te beginnen. 
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Een bedankje van… 

Bij deze wil ik de ouders en leerlingen hartelijk bedanken voor de fijne tijd 

op de ONS. De afgelopen vijf jaar waren erg fijn en leerzaam. Bedankt 

voor de gezelligheid, het vertrouwen, de goede omgang en gesprekken en 

natuurlijk het hartverwarmende afscheid. Nu is het voor mij tijd om 

nieuwe stappen te zetten, op een nieuwe school. Ik wens u veel zegen 

voor de toekomst toe! 

 

Hartelijke groet, 

Juf Ageeth Berkhof 

Via deze weg wil u hartelijk bedanken voor alle goede contacten en het 

vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik heb altijd met veel plezier op de ONS 

gewerkt en genoten van het contact met de kinderen. Het was dan ook 

een lastige beslissing om te stoppen met werken. Tegelijk is het ook een 

goede keus geweest; ik heb andere werkzaamheden op mijn pad 

gekregen en geniet enorm van het thuis zijn bij onze twee zoontjes Sep en 

Mats. Dank ook voor alle bloemen en lieve woorden bij het afscheid! 

Wellicht kom ik u als invalkracht nog een keer tegen.  

Alle goeds gewenst! 
Hartelijke groet, 
Juf Diana Lingen 

Leerlingen 
In groep 0/1 is Corne Prosman ingestroomd.  Veel plezier op school 

toegewenst. 

Contactavonden 

Deze week hebben de contactavonden plaatsgevonden. 

Goede en mooie momenten om als leerkracht en ouders 

de voortgang van uw zoon/dochter te delen. Bedankt voor 

uw komst en natuurlijk ook de leerkrachten bedankt voor hun inzet. 

Ouderpanel 
In de vorige info heeft u al over het 

laatstgehouden ouderpanel gelezen. De 

adviezen zijn voorgelegd aan het team. 

Sommige zullen direct overgenomen worden, 

anderen vragen nog om een stukje praktische 

bezinning. 

De volgende zijn in ieder geval overgenomen: 

 Ouders van instroomleerlingen uitnodigen voor de 

informatieavond 

 Naar ouders communiceren wat de leerlingoverdracht aan het 

eind van het schooljaar precies inhoudt (wat wordt 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0ytqf7KDSAhXIDxoKHUL3AbAQjRwIBw&url=http://www.krabbenkooi.nl/nieuws/2014/12/7451/&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNH2mmcjX5cyOQ5d6aAkE8l2HfSOQg&ust=1487754676637533
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overgedragen?). In individuele gevallen kunnen ouders bij de 

overdracht betrokken worden 

 Het vragenformulier aan het begin van het schooljaar soms wat 

positiever verwoorden. Wat kan het kind juist goed? 

 Op de informatieavond duidelijk aangeven hoe de 

school/leerkracht met de ouders wil communiceren 

 Ouders en school respecteren en waarderen elkaar als ‘partners’ 

in de opvoeding 

 Indien hulp aan kinderen noodzakelijk is, zal er gekeken worden 

wat de school kan bieden en wat de mogelijkheden van ouders 

zijn 

Nagedacht wordt nog over: 

 Eerste contactmoment 

 Agendagebruik 

 Informatie over het gebruik van Holmwoods 

Relatie school/kerk 
Aan alle kerkgenootschappen in 

Stolwijk is namens het bestuur en 

de directie een verzoek gestuurd 

m.b.t. het organiseren van een 

avond over bovengenoemd 

onderwerp. Als school hebben wij 

behoefte de contacten te verstevigen. Als school en 

kerken zullen we elkaar steeds meer nodig hebben om principieel 

christelijk onderwijs in stand te houden. We rekenen op positieve 

reacties.  

Opbrengsten Woord en Daad 
In de maand februari is € 243,80 (drie weken) opgehaald voor onze 

sponsorkinderen van Woord en Daad. Hartelijk bedankt!! 

Fietsenstalling 
Met ingang van maart gaan de plaatsen voor de fietsen weer wijzigen: 
groep 5 en 6 naar het overdekte gedeelte, groep 7 en 8 naar de 
onoverdekte stalling. Gelukkig worden de fietsen een stuk netter 
weggezet. Fijn. 
 

Kunstgras 
Het oranje kunstgras op het kleuterplein wordt binnenkort kosteloos 

vervangen door blauw. Het bleek deel uit te 
maken van een productieserie die erg snel 
verkleurt. 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqoNW07aDSAhWCHxoKHdZODbAQjRwIBw&url=http://www.hervormdstolwijk.nl/agenda/foto-albums-algemeen-gedeelte/fotos-hervormde-gemeente-stolwijk&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNEhXxVYn2IYkCPilOw_JGryl8btWQ&ust=1487754950166388
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4w8DQ-qDSAhUDCBoKHdqABbAQjRwIBw&url=http://www.hetkwartierstolwijk.nl/&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNHXHahtJpRFuw75Try9dDw3MOm1BA&ust=1487758518995852
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Dyslexie een onderwijsfout 
(dit artikel van Driestar Educatief is eerder geplaatst geweest in het 

Reformatorisch Dagblad) 

Kinderen met dyslexie verdienen 
erkenning. Bovendien gaan scholen 
en onderzoekers bij diagnose van 
dyslexie uiterst zorgvuldig te werk.  

Dyslexie is het gevolg van slecht 
onderwijs. Dat concludeerden drie 
hoogleraren deze week in het 

Algemeen Dagblad. Met de kinderen zelf is volgens hen niet veel aan de 
hand. Volgens onderzoek heeft ongeveer 3,5 tot 5 procent van de 
leerlingen ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze dyslectische 
kinderen hebben behandeling nodig om mee te komen. In sommige 
gevallen is het reguliere taal- en leesonderwijs daarvoor voldoende. Maar 
lang niet altijd is onderwijs een remedie. En evenmin is dyslexie het gevolg 
van slecht onderwijs.  

Poortwachter 

Het bericht in het AD schetst dus een ongenuanceerd beeld. Voor een 
kind met dyslexie is het erg pijnlijk dat geleerde mensen roepen dat hij 
”gewoon maar wat harder moet oefenen”. Ook aan de inzet van scholen 
wordt door de hoogleraren geen recht gedaan. 
Zowel scholen als dyslexieonderzoekers gaan uiterst zorgvuldig te werk bij 
het vaststellen van dyslexie. Als Driestar onderwijsadvies zien we het 
samen met scholen als onze taak een goede poortwachter zijn. We 
hebben immers de verantwoordelijkheid om het geld van de 
gemeenschap ten goede te laten komen aan hen die dat echt nodig 
hebben. En die zorgvuldigheid loont: binnen de reformatorische scholen 
die bij het samenwerkingsverband Berséba zijn aangesloten, blijkt het 
aantal leerlingen met EED keurig rond de norm van 3,6 procent te zitten.  
Diagnose stellen 

Voordat een diagnose gesteld kan worden, moet een school minimaal een 
jaar intensief met de leerling oefenen volgens de landelijk geldende 
leidraad Masterplan Dyslexie. Dat oefenen gebeurt naast het reguliere 
taal- en leesonderwijs in de klas. Daarnaast oefenen ouders vaak ook nog 
thuis. Pas als na een jaar blijkt dat de achterstanden hardnekkig zijn, gaan 
we kijken of er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. 
Voor het vaststellen van de diagnose wordt bij het dyslexieonderzoek 
nauwkeurig gekeken of de achterstanden op lees- en spellinggebied niet 
aan iets anders liggen. Kinderen met een lagere intelligentie dan 
gemiddeld hebben vaak een algemeen leerprobleem. Zij hebben dan ook 
achterstand op andere gebieden. 
Ook gemiddeld intelligente leerlingen met moeilijkheden rondom lezen en 
schrijven, hebben niet allemaal dyslexie. De onderzoeker gaat daarom aan 
de slag met andere vragen, zoals: Is er sprake van dyslexie in de familie? 
Hoe zijn de resultaten bij rekenen? Heeft de leerling als kleuter al moeite 
gehad met het aanleren van zaken als kleuren en liedjes leren? Waar zit 
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het probleem precies? Kan de leerling zich mondeling wel goed 
uitdrukken?  
 
Zelfvertrouwen 

Een kind dat ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, moet daarvoor 
erkenning krijgen. Een kind mag zonder onzekerheid leren omgaan met 
dyslexie. Het is niet de bedoeling dat een leerling op een lager 
opleidingsniveau terecht komt dan hij cognitief aan kan. Dat heeft 
demotivatie, faalangst en andere problemen tot gevolg. 
Beter is goede, persoonlijke begeleiding van dyslectische leerlingen. Bij 
voorkeur als zij zich hier samen met hun ouders voor inzetten en ook thuis 
intensief oefenen. „Mijn dochter heeft haar zelfvertrouwen 
teruggevonden door de begeleiding en de aanpassingen die in de klas 
gedaan”, vertelde een vader mij deze week. Zijn dochter in groep 7 heeft 
ernstige enkelvoudige dyslexie: ze leest op het niveau van groep vier. Het 
helpt haar dat ze in de klas minder leeswerk krijgt. Van lange teksten leest 
zij een samenvatting. Ze zet zich volledig in om te leren lezen en het doet 
haar goed dat ze vorderingen maakt.  
 
Verbetertraject 

Over het algemeen zie ik dat scholen hun taak serieus nemen met de 
middelen die steeds minder worden. Als een school een relatief groot 
aantal leerlingen aanmeldt voor dyslexie, zoeken we altijd hoe dat komt. 
Soms maakt de school deel uit van een gemeenschap waar veel dyslexie 
voorkomt. Dyslexie is erfelijk. 
In andere gevallen geldt inderdaad dat de school meer ondersteuning 
nodig heeft op het gebied van zorg aan leerlingen met algemene lees- en 
spellingproblemen. Met die teams gaan we aan de slag in zogenaamde 
verbetertrajecten. Zo zouden bepaalde scholen nog meer aan extra 
instructie voor zwakke leerlingen kunnen doen, of een methode kunnen 
inzetten voor voortgezet technisch lezen. Ook helpen wij scholen door 
concrete materialen aan te reiken voor het op verschillende niveaus 
verbeteren van lees- en spellingonderwijs op letter, woord- en zinsniveau.  
 
Zorgvuldig 

Tot slot: de bewering dat dyslecten te weinig oefenen, klopt niet. 
Kinderen met dyslexie lezen over het algemeen de blaren op hun tong. 
Pas als een leerling uitbehandeld is en op een bepaald niveau blijft steken, 
gaan we aan de slag met bijvoorbeeld compenserende software waarbij 
teksten worden voorgelezen. Onze scholen zetten bij leesproblemen 
allereerst in op goed onderwijs en gaan daarnaast samen met 
onderzoekers zorgvuldig om met dyslexiezorg. 
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Dammen 
(ingezonden door fam. Dekker) 

Alle dammers hebben het vandaag 

geweldig goed gedaan. 

Dat resulteerde in de 1e en 2e prijs 

voor de O.N.S. 

Super knap. Daarom mogen allebei 

de teams van de ONS door naar de 

provinciale schooldamfinale. 

Deze finale hoopt plaats te vinden 

op D.V. zaterdag 4 maart in Alphen aan de Rijn.   

 

Ouderbijdrage 
Mocht u nog niet betaald hebben, dan nog graag even deze herinnering. 

Het bankrekeningnummer is NL40RABO0361428901. Bedankt! 

Schoolkalender 
Datum Activiteit 

24/2 t/m 3/3 Voorjaarsvakantie  

6/3  Start Thema 4 Leefstijl 

 Start instroomgroep 

8/3 Biddag (school gesloten) 

13/3 Schoonmaakavond (I-P) 

14/3 Bestuurs/MR-vergadering 

15/3 Hoofdluiscontrole  

24/3 Pannenkoekendag groep 3 en 8 

29/3 Creamorgen 

 

Aanvraag vakantieverlof 
(geplaatst op verzoek van de leerplichtambtenaar) 
Een gezin heeft recht op een gezamenlijke gezinsvakantie van twee 
weken. Deze vindt plaats in één van de reguliere schoolvakanties. In 
uitzonderlijke situaties is de schooldirecteur bevoegd om vakantieverlof 
(maximaal twee weken) onder schooltijd te verlenen.  
Wat zijn de uitgangspunten voor vakantie onder schooltijd:  
 
a. Indien vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders vakantie in een schoolvakantie niet mogelijk is.  
b. Het verlof is bestemd voor de enige gezamenlijke gezinsvakantie in dat 
schooljaar;  
c. Het verlof valt niet in de eerste 2 weken van het schooljaar.  
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden 
gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in 
bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin 
feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet 
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redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de 
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal 
leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk 
deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.  

De verlofaanvraag dient vergezeld te worden van een 
werkgeversverklaring waaruit blijkt dat in dat schooljaar geen verlof 
binnen de schoolvakanties mogelijk is.  
In welke gevallen wordt in ieder geval geen vakantieverlof verleend:  
- familiebezoek in het buitenland;  
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale 
aanbieding;  
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale 
schoolvakantie op vakantie te gaan;  
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;  
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij 
zijn.  
Indien ouders tóch hun kind(eren) laten verzuimen om onder schooltijd op 
vakantie te gaan is school verplicht hiervan melding (luxe verzuim) te doen bij 
de leerplichtambtenaar. Deze maakt in opdracht van het Openbaar Ministerie 
proces-verbaal op. Door het OM wordt een geldboete opgelegd van (op dit 
moment) €100,- per kind per dag of dagdeel. Indien er eerder proces-verbaal 
voor luxe verzuim is opgemaakt zal bij herhaling een dagvaarding om voor de 
rechter te verschijnen volgen.  

Indien de schooldirecteur twijfelt omtrent het toekennen 

Vakantie 
We wensen alle leerlingen, hun ouders en de leerkrachten een heel fijne 

voorjaarsvakantie toe. We hopen iedereen weer op 6 maart te 

ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

A.C. van Zaanen 
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