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Na de meivakantie zijn 
we gestart met het ont
vangen van de halve 
groepen per dag. Wat 
was het fijn om de kin
deren na zoveel weken 
weer fysiek op school 
te mogen ontvangen. 
Natuurlijk was het 
vreemd met al die  
“regeltjes en afspraken”, maar gelukkig 
was er weer de mogelijkheid om fysiek 
les te kunnen geven.

8 juni is de school open gegaan voor 
alle kinderen. Gelukkig!

We zijn ontzettend blij dat we alle kinderen 

weer tegelijkertijd mogen ontvangen. De regels 

en afspraken die we hebben opgesteld m.b.t. 

de start na de meivakantie, blijven we zoveel 

als mogelijk handhaven. Natuurlijk moet dit 

deels vanuit de overheid, anderzijds zorgt het 

ook voor duidelijkheid en structuur bij kinde-

ren, ouders en leerkrachten. Iedereen was dit 

immers al gewend.

We doen bij deze dus weer een groot beroep 

op u om hier zo goed als het kan, mee om 

te gaan. Dat betekent soms wat eerder naar 

school komen of even wachten omdat u meer-

dere kinderen op onze school heeft en we niet 

alle kinderen tegelijkertijd kunnen ontvangen 

en/of laten vertrekken.

Na de zomervakantie  zullen we ons “oude” 

rooster weer oppakken. Daarover zullen we u 

natuurlijk t.z.t. weer informeren.

 

Ondanks deze bizarre tijd, waarin we ook als 

school constant moeten schakelen en veel 

moeten regelen, zijn we ook al druk bezig met 

de voorbereidingen van ons onderwijs in het 

volgende schooljaar. Ik heb het dan bijvoor-

beeld over het formatieplan, organisatie groep 

1-2 en nieuwe lesmethoden voor rekenen en 

de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde,

geschiedenis en natuur). Verderop in deze 

nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Algemeen



In de media is de 
laatste tijd veel  
gesproken over  
“onderwijsachter
standen” die tijdens 
het thuiswerken zijn 
ontstaan. Kinderen 
zouden de afgelo
pen weken hebben ‘stilgestaan’ en 
‘bijgespijkerd’ moeten worden. 

Vakanties moesten korter en schooldagen

langer gemaakt worden. Wij kijken als 

school niet op die manier naar de kinderen 

en hun ontwikkeling. De ontwikkeling van 

een kind staat niet zomaar stil. Ontwikke-

ling gebeurt in interactie met de omgeving. 

Wij weten zeker dat de kinderen ook in de 

afgelopen weken op allerlei verschillende 

manieren gestimuleerd zijn tot ontwik-

keling. Ze hebben 

geleerd. Wees dus 

niet bezorgd over 

het schoolwerk en 

schoolresultaten 

van de laatste tijd. 

Start
Wij hebben het fysieke onderwijs inmiddels

weer opgepakt en geven de hulp die kin-

deren nodig hebben. We zijn begonnen 

met het welbevinden van kinderen en onze 

pedagogische opdracht, “Hoe gaat het met 

iedereen”? Zijn er vragen? Onzekerheden?

De kinderen en leerkrachten moeten het 

openen van de school positief kunnen 

ervaren en dus is er ook gesproken over 

alle “vreemde regels” waar we opeens aan 

moeten voldoen. 

Ook vinden wij het belangrijk dat er ruim-

te is om te delen wat je hebt meegemaakt. 

Natuurlijk is er tijd nodig om weer aan 

elkaar te wennen. Ontwikkelingsverschillen 

tussen kinderen zijn er altijd geweest.  

Nu dus ook. Wij zijn als onderwijsteam 

echter gewend om hier mee om te gaan.  

We realiseren ons dat de verschillen tussen 

kinderen in de afgelopen periode groter ge-

worden zijn, omdat de wijze waarop ieder 

kind met zijn schooltaken aan de slag is 

gegaan, behoorlijk kan verschillen. We 

zullen dus op zoek gaan naar de nieuwe 

beginsituatie van ieder kind. De leerkrach-

ten zijn prima in staat te onderzoeken waar 

een kind staat en wat een kind nodig heeft 

om verder te gaan. 

De leerkrachten en IB-er (Intern Begeleid-

ster) kennen de leerlingen, weten waar ze 

stonden vóór de crisis en waar ze zonder 

de crisis ongeveer hadden kunnen staan. 

Van daaruit kunnen gericht aanpassingen 

gedaan worden in het lesaanbod.

Vanuit die insteek zullen we in de komen-

de tijd ook kinderen gaan toetsen. Niet 

om een score te bepalen voor het rapport, 

maar om te kijken waar hiaten zitten en 

waar we dus mee aan de slag moeten.  

Natuurlijk zullen we u van eventuele  

uitkomsten op de hoogte brengen.

Omgaan met 
(mogelijke) 
onderwijs
achterstanden



Met ingang van het nieuwe schooljaar 
zullen twee leden van de oudergeleding 
van de Medezeggenschapsraad aftreden. 
Raoul Euser vertrekt in verband met het 
aflopen van het eerste zittingstermijn van 
vier jaar en Sylvia de Heus vertrekt na 
acht jaar in verband met het aflopen van 
het tweede zittingstermijn.  

In februari heeft de Medezeggenschapsraad 

daarom twee vacatures uitgeschreven. Wij zijn 

erg blij om te kunnen melden dat twee en-

thousiaste ouders zich hebben aangemeld: 

Wim Spreij en Annemarie Wondergem.  

Wij wensen Wim en Annemarie veel succes en  

plezier toe in hun nieuwe rol als lid van de  

Medezeggenschapsraad!

Medezeggen
schaps”praat”

Ik ben Wim Spreij,  
getrouwd met Jessica  

en samen hebben wij twee 

dochters Izàrra en Yaiza. Yaiza 

zit op het voortgezet onderwijs en 

Izàrra zit momenteel in groep 1 en zal na de 

schoolvakantie naar groep 2 gaan.   

Als lid van de medezeggenschapsraad wil 

ik een positieve bijdrage leveren aan de 

gang van zaken op Het Kompas. Ik vind het 

belangrijk dat de MR de mogelijkheid heeft 

om namens de ouders onderwerpen te be-

spreken en niet alleen bezig te zijn met be-

leidszaken vanuit de school en het bestuur. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt 

u mij aanspreken op de momenten dat ik op 

school ben of een mail sturen naar de MR.

Mijn naam is Annemarie 
Wondergem. In het da-

gelijks leven werk ik part-

time bij Damen Yachting in 

Vlissingen. Ik ben getrouwd en 

samen hebben wij 2 jongens, Remco en Dave 

(een tweeling). Onze kinderen gaan al 5 jaar 

met veel plezier naar school op Het Kompas 

en ik hoop daar met ingang van het nieuwe 

schooljaar ook mijn steentje aan bij te  

kunnen dragen als lid van de oudergeleding 

van de MR. 



Verkeerssituatie 
rondom de school 
in tijden van  
corona 

Tot op heden verliep de verkeerssituatie 
rondom de school voorspoedig. Op zich 
logisch omdat we gespreid en met halve 
groepen naar school kwamen.

Op 8 juni is dit echter veranderd en sinds 

die tijd komen we weer met de hele groep 

naar school. We willen u vragen om de re-

gels en afspraken goed na te leven: 

 Breng uw kind op het afgesproken tijdstip

  Verlaat daarna z.s.m. het terrein rondom 

de school zodat u weer plaatsmaakt voor 

andere ouders.

  Let op dat u de voldoende, dus minimaal 

1,5 meter, afstand houdt van elkaar

  Zorg dat u zoveel als mogelijk het pad 

rondom de school “open” houdt, zodat 

kinderen daar gebruik van kunnen maken 

en niet over de weg moeten lopen en/of 

fietsen.

Alleen samen kunnen we dit regelen en 

ervoor zorgen dat het voor iedereen veilig 

is en blijft.



Ook dit jaar kunt u weer met de leer
kracht in gesprek gaan over het rapport. 
We vragen u wel om dat voor deze keer 
telefonisch te doen.  

Dit, omdat er geen ouders in de school welkom 

zijn (zie protocol overheid). Het kan ook zijn dat 

de leerkracht zelf contact met u opneemt.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Rapportge
sprekken in  
coronatijd 

Omgaan met 
rapporten
Op 2 juli krijgen de kinderen hun rap
port weer mee. Ook dit jaar gaan deze 
rapporten gewoon mee, maar zullen er 
bij sommige vakgebieden geen beoor
delingen worden vermeld. 

Let op: dit kan per leerjaar verschillen. Dit 

heeft natuurlijk te maken met de afgelopen 

periode. Toch vinden we het belangrijk om de 

kinderen dit rapport ook nu gewoon mee te 

geven, omdat ze er naar uitkijken en omdat 

ze ook in de afgelopen periode gewoon kei-

hard hebben gewerkt.



Vanaf het komende schooljaar zullen we 
de groepen 12 anders gaan organiseren. 
Na zorgvuldig overleg en instemming van 
de MR hebben we er als school voor geko
zen om vanaf komend schooljaar structu
reel te gaan werken met instroom groe
pen en groepen 1/2. De instroomgroepen 
zijn bedoeld voor de jongste kleuters. 

Deze groepen zullen na de zomervakantie 

“klein” van start gaan, zodat deze kinderen 

zich in kleine setting snel thuis zullen voelen 

op onze school.

Waarom gekozen voor groepen 1/2?

1.  Groepen 1/2  hebben als voordeel dat kin-

deren die goed mee kunnen komen in groep 

1 al kunnen aansluiten bij de leerstof van 

groep 2

2.  De taalontwikkeling van de jongste kleuters 

wordt gestimuleerd omdat ze zich optrekken 

aan kinderen die al verder zijn in de taalont-

wikkeling.

3.  We kunnen beter afstemmen op de kinderen 

uit oktober, november en december. Gaan ze 

al mee naar groep 2 of blijven ze in groep 1? 

Deze beslissing kun je evt. uitstellen. Ze zitten 

dan toch in een gecombineerde groep 1/2.

4.  Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs. 

De ene keer kan het een ontwikkelingsvoor-

sprong of achterstand hebben de andere 

keer lopen ze gelijk met leeftijdsgenoten. 

Wanneer we juist kinderen van verschillen-

de leeftijden en niveaus bij elkaar zetten, 

worden alle niveaus aangeboden in een 

groep. Een kind kan zo gemakkelijk aanslui-

ten bij het niveau dat bij hem of haar past. 

5.  Oudere kinderen leren veel van uitleg geven 

aan jongere kinderen. Het is bewezen dat 

iets aan een ander uitleggen jezelf ook weer 

helpt om het beter te onthouden. Dit is ook 

goed te zien tijdens coöperatieve werkvor-

men. De oudere kinderen laten zien hoe het 

moet en wat de regels daarbij zijn. De jon-

gere kinderen nemen dit over en doen het 

na zodat ze de werkvorm na een aantal keer 

ook goed uitvoeren.

6.  Pas eind groep 2 maken we een verdeling 

voor de groepen 3. Hierdoor hebben we een 

jaar langer de tijd om de kinderen goed te 

bekijken en de ontwikkeling te volgen voor-

dat we evenwichtige groepen 3 maken.

Wat betekent dit voor de huidige  
groepen 1 en 2?

De huidige groepen 1 zullen we verdelen,  

zodat we evenwichtige groepen kunnen maken.

De leerlingen van de huidige groep 2c zullen 

worden verdeeld worden over de andere twee 

groepen twee. Doordat deze groepen groter zijn 

dan een “gemiddelde” groep op Het Kompas, 

zullen we zorgen voor extra ondersteuning in 

deze nieuw te vormen groepen 3. 

U kunt ervan uitgaan dat de school hierbij een 

weloverwogen keuze maakt. Hierbij willen we 

streven naar:

 Evenwichtige groepen in aantal

 Goede verdeling jongens/meisjes

 Eerlijke verdeling qua zorgzwaarte

  Vriendjes en vriendinnetjes waar mogelijk  

bij elkaar te houden

Organisatie 
groep 12  
(deels groep 3) 
schooljaar  
20202021



Welkom!
Nieuwe leerlingen op school

Juni Isabel Veraart 1a

Thijmen Verhoeven 1b

Levi Robertson 1a

Ravi Dorland 1b

Jinan Afkir 1b

Jason Bos 1a

Szelaisya Williams 1b



Met de gemeente en Zeeuwland (eigenaar 
van het gebouw) zijn we momenteel druk 
aan het kijken naar het planten van nieuwe 
bomen op de beide pleinen. We zitten hier 
als scholen met smart op te wachten. Deels 
omdat we graag meer groen op het plein 
willen en deels omdat deze bomen hopelijk 
ook meer schaduw op zullen leveren.

We hebben als scholen nog steeds een potje 

met geld beschikbaar n.a.v. de sponsorloop van 

vorig schooljaar, wat we daar (voor een deel) 

voor kunnen gebruiken. Ook vanuit de scholen 

wordt er namelijk een bijdrage in de kosten  

gevraagd.

Dat alles zo lang heeft geduurd, heeft te  

maken met het feit dat er heel veel leidingen 

onder de beide pleinen liggen. Dat zorgt er 

weer voor dat de plekken waar gepland kan 

worden, beperkt zijn.

In principe zullen er minimaal 3 tot 5 nieuwe 

bomen geplant gaan worden. Er wordt nog  

gekeken of de huidige bomen op de pleinen 

blijven staan of dat deze vervangen gaan  

worden. De opzet is dat deze bomen in het  

komende najaar gepland zullen gaan worden.

Bomen op 
het plein 



Belangrijke  
data voor  
de komende  
periode: 

2 juli      Rapport 2 mee  

7 juli      Doorschuifmoment (8.30-10.00 uur)

10 juli    Kinderen zijn vrij  

               (start zomervakantie)



Onderwijs 
kundige 
ontwikkelingen

Faqta betreft een lesmethode, waar
mee we na de zomervakantie aan de 
slag zullen gaan. Dit is een zogenaam
de drieinéén methode voor de werel
doriënterende vakken (aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur) bij ons  
op school. 

Deze vakgebieden zullen voortaan geïnte-

greerd worden aangeboden. Faqta is een 

uitdagend video-based leerplatform voor 

kinderen in het basis onderwijs, waar de leer-

kracht de coach, de motivator en inspirator 

is. De kinderen werken samen aan uitdagen-

de opdrachten waarbij de leerkracht zorgt 

voor structuur en ondersteuning. Het leggen 

van een goede basiskennis, het ontwikkelen 

van vaardigheden, onderzoekend en ontwer-

pend leren komen samen in avontuurlijke 

thema’s. Kinderen leren bijvoorbeeld pro-

grammeren, een DJ worden en virtual reality, 

maar ook zaken als het Romeinse Rijk en het 

nadenken over oplossingen tegen de opwar-

ming van de aarde komen aan bod.

https://vimeo.com/383492875


Rekenen
Volgend schooljaar starten we in de 
groepen 3 tot en met 8 met de nieuwe 
methode Pluspunt 4. Na het stoppen 
van het digitale platform van onze vo
rige methode, was het nodig om een 
nieuwe methode te kiezen. 

Pluspunt 4 is een nieuwe en verfijnde me-

thode die past bij de visie van onze school. 

In groep 3 en 4 werken we op papier met de 

oefensoftware als extra ondersteuning en in 

de groepen 5 t/m 8 werken we digitaal. 

De methode is dusdanig gedifferentieerd dat 

elk kind gericht werkt naar het eindniveau 

dat past bij zijn/haar mogelijkheden en het 

daarbij passende vervolgonderwijs. In de 

nieuwe schoolgids kunt u meer lezen over 

onze nieuwe rekenmethode.

Natuurlijk krijgt u over beide nieuwe metho-

dieken in het nieuwe schooljaar nog veel 

meer te horen.
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ICTZaken 
Heutink  
voor thuis 
In deze tijden van wisselende organisatie
vormen rondom het dagelijkse onderwijs 
wil deze grote onderwijsleverancier u als 
ouders ook van dienst zijn. 

U bent niets verplicht. Mocht u toch iets  

via de webshop willen aanschaffen dan 

profiteert u van de mogelijkheid die u  

anders als particulier nooit zou krijgen.  

De school profiteert een heel klein stuk-

je van iedere aankoop. Om van deze link 

gebruik te kunnen maken moet eerst een 

gratis account bij Heutink (schoolleveran-

cier) worden aangemaakt.

Website
Het plan was om de nieuwe website half 
mei online te zetten. Echter nog niet alle 
scholen van de stichting waren zo ver.  

Derhalve wordt de lancering nog even uit-

gesteld. Meester Arie zal de stichting on-

dersteunen in de afstemming en realisatie 

van zaken die in de nieuwe omgeving een 

plek zouden moeten krijgen. De realisa-

tie hoeft op deze manier niet lang meer te 

duren. Tot het zover is blijven we uiteraard 

nog van de oude gebruik maken. 

Google 
MEET 
Wat was het fijn om te zien dat in de 
weken met halve groepen, kinderen in 
meerdere groepen thuis live meekeken 
met de instructie in de klas. 

Ook waren er groepen waar de instructie-

filmpjes werden opgenomen, zodat leerlin-

gen die vaker naar behoefte konden terug 

kijken. In het lesgeven op afstand was het 

voor iedereen zoeken naar de beste wijze  

om alle kinderen tijdens het lesgeven en  

begeleiden te kunnen bereiken. 

Heutink Webshop

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/account-aanmaken/page/33/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/?afmc=rkbshetkompas&utm_campaign=rkbshetkompas&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate


In groep 3a zijn vorige week 5 vlinders  
vrijgelaten!

We hadden 20 eitjes, 10 rupsen en 5 poppen 

in de klas. De vlinders kropen na 7 dagen uit 

hun cocon. De rupsen eten, poepen en groei-

en. Ze verpoppen zich nu. De eitjes zijn uitge-

komen. De minirupsjes zijn ook aan het eten, 

poepen en groeien. Dat worden ook vlinders. 

Wat een wonder!

Vlinders in 
groep 3a, wat 
een wonder!



Als kinderen je 
hart gestolen 
hebben…

Dan wil je ze graag zien, horen, helpen 
en begeleiden  zoveel je kunt en met 
alle mogelijkheden die je hebt. Als zij 
genieten, geniet je mee en als ze hui
len, kijk je hoe je hen kunt steunen.

Toen in 2015 het nieuwe schoolsysteem 

werd ingevoerd, waarbij alle leerlingen 

overblijven, werd ik gevraagd  om als vrij-

williger bij de overblijf te komen helpen.  

Omdat onze oudste twee dochters voort-

aan op school bleven, kon ik ‘ja’ zeggen op 

deze vraag. Met onze jongste dochter in de 

draagzak, begon ik aan een nieuw avontuur; 

de overblijf.  In 2016 ben ik overblijf coördi-

nator geworden. Met mijn Pabo opleiding en 

ervaring als invalleerkracht van 2005-2014 

heb ik met veel plezier deze taak op me 

genomen en vorm gegeven, terwijl ik ook 

gewoon veel thuis kon zijn voor onze kinde-

ren. Een kostbare balans.

In 2019 werd onze jongste dochter Han-

nanja 4 jaar. Toen heeft school mijn vrijwil-

ligersfunctie omgezet naar een Onderwijs 

Assistent baan. U snapt wel dat ik daar blij 

mee was. Naast de overblijf, heb ik mij met 

andere medestanders, de laatste jaren ook  

ingezet voor een natuur-speelpark bij Het 

Kroonjuweel, nieuwe bomen op het plein 

en een eenduidige verkeerssituatie. Bij alle 

drie had ik geregeld meer geduld nodig, dan 

ik had verwacht, maar het resultaat mag er 

straks dan ook zijn. Ik zie uit naar het mo-

ment dat het speelpark en de verkeerssitua-

tie zichtbaar verder aangepakt gaan worden 

en als er bomen op het plein komen, zal ik 

waarschijnlijk toch lichtelijk geëmotioneerd 

toekijken… Ik ben dankbaar voor de com-

municatie die vanuit school met gemeente 

en ook Zeeuwland echt tot mooie resultaten 

leiden voor school.  Door deze projecten, die 

gestart zijn vanuit de passie om kinderen 

te ondersteunen, ben ik de afgelopen jaren 

steeds meer verweven geraakt met school. 

Als overblijfcoördinator is het mijn streven 

om samen met het overblijfteam een pauze 

te verzorgen waarin kinderen en de leraren 

echt een moment van ontspanning hebben. 

In de afgelopen periode heb ik dit zonder 

mijn bekende team moeten doen. Natuur-

lijk ben ik heel erg blij dat er onderwijsper-

soneel is dat ingezet werd zolang als het 

nodig was, zodat de kinderen en ook leer-

krachten toch een pauzemoment hebben. 

Over mijn team kan ik u melden: Zij kunnen 

haast niet wachten totdat ook zij weer, in 

deze veranderende tijden, gewoon met de 

kinderen op het plein kunnen zijn. Zij dra-

gen de kinderen in hun hart. 

Samen Sterk

Overblijfteam 2020

Vragen?   

Jeanet.steenbeek@onzewijs.nl

v.l.n.r./boven naar beneden: Nicole, Mario, Jennifer, Marinka, Petra, Jeanet, Sjaak, 
Esther, Denise, Heidi Jacqueline en Wendy.



lemon meringue pie 
1,50 p.s. of 4 voor 5,-

Vrouwenreis naar 
de Filipijnen

Hallo. Ik ben Annelies de Jong, moeder 
van Steven (groep 5a) en Aaron (groep 2b) 
en via deze weg wil ik jullie aandacht vra
gen voor de reis die ik van 21 januari tot 
en met 31 januari 2021 hoop te maken naar 
de Filipijnen. 

We gaan met een groep van 40 vrouwen naar 

Cebu en Bohol om daar projecten te bezoeken 

van de organisatie Compassion. 

Compassion heeft een wereldwijd sponsorpro-

gramma voor kinderen in landen waar zorg, 

voedsel en scholing niet vanzelfsprekend zijn. 

Door deze kinderen voor € 1,00 per dag te 

sponsoren worden zij voorzien van medische 

zorg, een basisbehoefte aan voedsel en alles 

wat zij nodig hebben voor scholing. 

Daarnaast heeft Compassion moeder en kind 

projecten. Hier kunnen zwangere (vaak tiener)

moeders terecht voor medische zorg, voeding 

en begeleiding naar een beter bestaan. Zodra 

de baby geboren is mogen zij nog een jaar op 

het project blijven, waarna het kind opgeno-

men wordt in het sponsorprogramma.

Deze moeder en kind projecten zijn afhankelijk 

van donaties. Voor onze reis willen wij een be-

drag ophalen om dit project op Bohol weer een 

aantal jaren de mogelijkheid geven vrouwen 

en kinderen te redden en te ondersteunen.

Ik wil mijn ogen niet sluiten voor het onrecht 

en de ongelijkheid in deze wereld. Wij hebben 

zoveel rijkdom, zelfs in deze tijd. Juist daar-

om voer ik ook tijdens deze crisis actie om het 

moeder en kind project in Bohol te steunen.

Voor vragen of bestellingen kun je me bereiken 

via daanenann@gmail.com of 06-11366540 

(ook appen mag).

Alvast bedankt voor het lezen en jullie steun!

Verwen jezelf  
en bestel iets lekkers  

😉

Wil je bijdragen?  

Maak gebruik van mijn acties hieronder  

of doneer (o.v.v. Annelies de Jong).

Via deze site is het ook mogelijk om een 

kindje te sponsoren. Er wachten nog heel 

veel kindjes op een sponsor! 

Ik wil bijdragen

een (zelfgebakken)  
high tea: 15,- p.p.

uitgebreide brunch: 15,- p.p.
kleine brunch: 8,50 p.p.

mozaïekkoekjes van HHB  
5 stuks voor 2,50

lemon meringue pie 
1,50 p.s. of 4 voor 5,-

meringue schuimpjes 
10 voor 2,50

slagroomsoesjes 
15 voor 5,-

(smaakje of topping 
1,- extra

https://www.compassion.nl/wat-we-doen/compassion-reizen/vrouwenreis-filipijnen/doneer-nu-filipijnen/

