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Een periodiek verschijnend digitaal bulletin voor ouders en andere belangstellenden
zesde jaargang, nummer 20, november 2015

Voorwoord
Ik begin met een speciaal woord voor de ouders van SBO De Diamant, locatie Hoge Woerd. Per 1 augustus
maakt De Windroos deel uit van de fusieschool De Diamant. Deze ouders ontvangen dit ‘PCPOW bericht…’
nu voor het eerst. Voel u welkom bij PCPOW! Alle ouders die voor het eerst een kind op een PCPOW-school
hebben, hebben via de school de jaarbrochure van PCPOW ontvangen. Hierin
staat relevante algemene informatie.
Piet Vreugdenhil

Instroom vluchtelingen/statushouders
Na de zomervakantie hebben verschillende scholen kinderen van statushouders (vluchtelingen met
verblijfsvergunning) op school verwelkomd. Dat heeft soms de nodige hoofdbrekens gekost. Tussen de
schoolbesturen onderling en de gemeente is het gesprek op gang gebracht over wat de beste opvang voor deze
kinderen is. Dat gesprek wordt de komende weken voortgezet. Wetend dat de komende tijd meer
statushouders gehuisvest zullen worden in Westland, wordt nu concreet nagedacht over het inrichten van een
schakelklas voor kinderen vanaf ca. 7 jaar. In het directeurenberaad blijft dit een onderwerp van gesprek.

Continurooster
Vier scholen zijn na de zomervakantie gestart met het continurooster. De eerste ervaringen op De Kameleon
(Eikenlaan), Pieter van der Plasschool, Ichthusschool en de Immanuëlschool zijn positief. Hiermee komt het
totaal aantal PCPOW-schoollocaties met een continurooster op 8. Andere scholen oriënteren zich op dit
onderwerp.

Voortgang fusie en nieuwbouw Immanuëlschool en Ichthusschool, locatie Poelenburgh te Monster
Er komt een gefuseerde PC-school op één locatie. De gekozen locatie ligt momenteel ter advisering voor bij de
MR’en. Als architect is de combinatie MOOI Architectuur – Wubben Chan gekozen. Een gespecialiseerd bureau
is ingeschakeld om de verkeersafwikkeling en de parkeeropgave in beeld te brengen. Binnenkort worden de
ouders uitgenodigd voor een eerste presentatie van de ideeën van de architect. Dan zal ook met de
omwonenden het eerste overleg plaatsvinden over de ideeën rond het verkeer. Er is veelvuldig overleg met de
gemeente. Daarnaast hebben de teams belangrijke stappen gezet om de visie van de nieuwe school te
ontwikkelen op weg naar een gefuseerde school. Verder is er onlangs een gezamenlijke ouderavond
georganiseerd met betrekking tot school en visie. Ouders gingen met elkaar in gesprek over onderwijs.

Voortgang nieuwbouw Pieter van der Plasschool Wateringen
De bouw van de nieuwe Pieter van der Plasschool gaat nu hard. Wekelijks is er bouwvergadering en als alles
goed gaat is onze nieuwe school in december water- en winddicht. We hopen op goed weer tot die tijd zodat
we geen vertraging van de bouw oplopen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De afgelopen tijd sprak de GMR over het volgende: onderwijsontwikkelingen en kwaliteit (ter kennisname);
schooljaarverslagen 2014-2015 (ter kennisname); extra faciliteiten gedwongen mobilisant (ter advisering);
regeling pesten op school (ter advisering); regeling medisch handelen – diabeteszorg (ter advisering).
Tevens zijn de volgende actuele ontwikkelingen besproken: wetenschap & technologie, personeelstevredenheidsonderzoek, eigen-risicodragerschap in relatie tot ziektevervangingen, instroom statushouders,
voortgang toekomst PC-scholen Monster, ervaringen continurooster en de Zwarte Pietendiscussie.

Raad van Toezicht
De volgende onderwerpen zijn in dit schooljaar aan de orde geweest: samenstelling RvT (vacature voorzitter +
lid); fusie SBO’s (ter goedkeuring); strategisch beleidsplan 2015-2019 (ter goedkeuring), bestuursformatieplan
2015-2016 (ter goedkeuring); keuze nieuwe accountant (ter goedkeuring); onderwijsontwikkeling en kwaliteit
(ter kennisname); schooljaarverslagen 2014-2015 (ter kennisname); soft-close t/m juli 2015 (ter kennisname).

Convenant Wetenschap en Technologie
De drie grote schoolbesturen voor primair onderwijs in Westland hebben de handen ineen geslagen en een
convenant Wetenschap en Technologie getekend. Landelijk is er veel aandacht voor dit thema. Het doel is om
onze leerlingen steeds meer vertrouwd te maken met technologie. Voor Westland zal een belangrijk accent
liggen op alles wat speelt rond tuinbouw. Daarom zal ook nauw worden samengewerkt met de gemeente
(WNME), het bedrijfsleven (SOB) en de Greenport Horti Campus. We zijn nu in de startfase van dit convenant.

Immanuël en Ichthus openen bibliotheek op school
In Westland, maar ook in de rest van Nederland, ontstaat een steeds intensievere
samenwerking tussen bibliotheken en onderwijs. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen
en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede
taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen
gebeurt. Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel
samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is
kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Op 13 en 17 november jl.
is deze samenwerking op de Immanuël en de Ichthus bekrachtigd met een mooie
opening. Personages uit kinderboeken verrichtten deze opening in aanwezigheid van
mw. Renske van Kooij, directeur Bibliotheek Westland.
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Ouderavond Samenwerkingsverband Westland; ‘Een andere kijk op samenwerken’
Op dinsdagavond 24 november 2015 organiseert het samenwerkingsverband Westland een ouderavond met
als thema: ‘Een andere kijk op Samenwerken’. Deze ouderavond is voor de ouders van alle
basisschoolleerlingen in Westland maar ook voor leerkrachten, RT’ers en IB’ers. Hoe ziet de avond er uit?
- De directeur van het samenwerkingsverband, mw. Angèle Jehee, opent de avond.
- Vervolgens wordt aan het thema uitvoering gegeven door de theatergroep Trekhaak Gezocht met hun
spraakmakende voorstelling.
- Het laatste deel van de avond wordt geleid door Noëlle Pameijer, auteur van het boek “Samen sterk,
ouders en school”. Het is een bekend gegeven dat kinderen op school beter leren wanneer hun ouders
betrokken zijn bij de school. Ouders dragen dus bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Over ouderbetrokkenheid wordt veel geschreven. Noëlle benadert het onderwerp vanuit het perspectief van de
ouders.
Wij bevelen deze avond van harte bij u aan. Plaats: De Brug, Koningin Julianaweg 61 , ’s-Gravenzande.
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Aanmelden kunt u, tot op het laatste moment, via: secretariaat@samenwerkingsverbandwestland.nl

Ichthus eerste bij de junioren bij het WK Kassiebouwen
Op zaterdag 10 oktober 2015 was het WK Kassiebouwen in Poeldijk. Het team uit groep 8 van de Ichthus werd
eerste bij de junioren.

Ouverture geniet van appels en peren uit het
groene schoolplein
De fruitbomen en struiken bij het groene speelplein zijn
na 1 jaar al flink gegroeid. Ook leveren ze al fruit op!
Na een bescheiden oogst van aardbeien, bramen en
bosbessen was het nu tijd om appels en peren te
plukken. De peren waren net zo groot als bij de
groenteman, maar de appels zijn kleiner van stuk. Samen
met meester Hans werd er geplukt en erna werd het
fruit gewassen en klein gesneden in de keuken. Bence en
Amina hielpen een handje. Daarna gingen de gevulde
dienbladen langs al de kleutergroepen en werd er lekker
gegeten van het fruit. “Ze smaken net echt” en “Net zo
zoet als snoep” waren opmerkingen van smikkelende
kleuters. Een beter compliment voor onze 1e oogst
kunnen we niet krijgen!
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Groep 6 van de Rehoboth ontbijt met Burgemeester Van der Tak
Op 12 november genoot de hele school van het Nationaal Schoolontbijt.
Het idee achter het Nationaal Schoolontbijt is dat ouders en kinderen nóg
beter gaan beseffen hoe belangrijk een goed en gezond ontbijt is. Groep 6
van de Rehoboth mocht bij de burgemeester ontbijten! De pers was ook van
de partij. De burgemeester reikte tot slot een cheque van 500 euro uit voor
de LINDA.foundation. Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel
dat kinderen helpt. Dit jaar is dat dus de LINDA.foundation. De stichting van
Linda de Mol wil deze winter 2500 Nederlandse gezinnen onvergetelijke
feestdagen bezorgen met lekker eten, een cadeautje in de schoen en een
feestelijke outfit. Elke donatie is dus méér dan welkom.

Rehoboth krijgt zonnepanelen
In navolging van andere PCPOW-scholen is in november het dak van de
Rehoboth ook voorzien van zonnecollectoren. Het plaatsen van de panelen
werd mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit een regeling van het
voormalig Stadsgewest Haaglanden. Binnenkort wordt de elektriciteit van
de Rehoboth door de zon gevoed.
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