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Bericht vanuit het bestuur 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

  

Schooljaar 2019-2020 zullen wij allen niet snel vergeten. 

Lerarentekort, stakingen en Corona zijn daarbij belangrijke 

elementen. 

In een turbulent jaar als dit, worden er ook zaken vergeten. 

  

De directeur van de Watermolen, Maaike Kerssens is gestart in mei 

vorig schooljaar. De afspraken die daarbij gemaakt zijn met Maaike, 

het team en de MR, waren dat er 2 evaluatiemomenten zouden zijn 

en dat in januari 2020 besloten zou worden of Maaike definitief 

benoemd zou worden als directeur. 

Deze afspraken zijn allemaal nagekomen en uitgevoerd en in 

oktober 2019  heeft de MR het bestuur van Zaan Primair een positief 

advies gegeven om Maaike te benoemen. 

Het bestuur heeft dit besluit in januari definitief genomen. Waar het 

bestuur verzaakt heeft, is u als ouders/verzorgers daarvan in kennis te 

stellen, waarvoor onze excuses. 

  

Wij zijn blij met de komst van Maaike op de Watermolen en hopen 

dat zij samen met het team de school verder ontwikkeld. 

  

Ik wil u tevens ter informatie melden dat Eveline de Vries naar volle 

tevredenheid aan het werk is adjunct directeur op obs. De Komeet. 

  

Het bestuur kijkt uit naar de periode dat alle leerlingen weer op de 

scholen kunnen zijn om zo met elkaar dit bijzondere schooljaar af te 

sluiten. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ellen Voskuilen 

College van Bestuur 

 
 

 

Hoe gaat het nu eigenlijk in de school? 

 
Het blijft een bijzondere situatie. Een school zonder ouders. In deze periode krijgt u minder mee van het 

reilen en zeilen in de school. Vandaar hieronder een korte update. 

 

Zoals eerder genoemd verloopt de ochtend rustig. De leerlingen zijn gewend aan het alleen naar binnen 

gaan of aan het afscheid bij het hek. De groepen 1-2 kunnen naar binnen zodra alle leerlingen aanwezig 

zijn. De tijd dat ze op het plein staan duurt steeds korter doordat ouders leerlingen op tijd brengen. Fijn! 

Gedurende de dag is het rustig in de school. Er wordt gewerkt aan de zaakvakken, maar ook tijd gemaakt 

voor creatieve vakken. 

Geplande 

evenementen 

1-6-2020 

Pinksteren, leerlingen vrij 

2-6-2020 

Leerlingen naar school:  

studiedag vervallen 

8-6-2020 

Alle boeken van de biebbus 

inleveren 

10-6-2020 

Studiedag, leerlingen vrij 

3-7-2020 

Leerlingen naar school: 

calamiteitendag vervallen 

17-8-2020 

Eerste schooldag! 

 

 

Belangrijke mededeling 
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Het team bespreekt en evalueert wekelijks het onderwijs in de vorm zoals het nu plaatsvindt via een overleg 

binnen MS teams. De ervaring van het team is dat er veel rust in de groepen en in de school heerst. 

Leerlingen zijn ontspannen en hebben minder afleiding in de groep. Dit is een positief gegeven. Bij een deel 

van de leerlingen is te merken dat ze de structuur lastig vinden. Vooral het houden aan de afspraken en 

verwachtingen is soms lastig. Enkelen moeten wennen aan de uitgestelde aandacht en de langere 

werkdag. Leerkrachten ervaren de ruimte om leerlingen extra uitleg te kunnen geven, dat is fijn. Vooral als 

de leerstof nog aandacht behoeft omdat het thuis niet helemaal gelukt is. Groep 8 verdient volgens het 

team een mooi compliment. Ondanks het bijzondere jaar zijn ze gemotiveerd aan het werk. Erg knap en fijn 

dat ze zo goed werken! 

 

Het gymmen op het veld bevalt erg goed. Alle groepen komen twee keer in de week aan bod. Alle 

leerlingen gymmen twee keer in de week. Het weer heeft uiteraard ook goed mee gewerkt. Hopelijk blijft 

dit de komende weken zo.  

 

We bespreken met het team welke zaken we vast willen houden en vanuit deze periode mee willen 

nemen. Er zitten namelijk aan deze periode ook mooie en waardevolle dingen vast. We bekijken wat we 

hiermee kunnen doen. 

 

 

De school open voor alle leerlingen 

 
Tot 8 juni blijft de huidige situatie onveranderd van kracht. 

Daarna gaan de basisscholen weer voor 100% open. 

De PO raad (primair onderwijs raad) werkt aan een protocol 

dat vandaag, 27 mei, beschikbaar is. Op basis van dit protocol 

gaan we binnen Zaan Primair weer stappen zetten voor de 

periode van 8 juni tot de zomervakantie. We wachten het 

protocol dus even af en lichten u in zodra er meer duidelijkheid 

is.  

 

 

Personele ontwikkelingen 
 

Er zijn een aantal nieuwe teamleden aangesteld. Hieronder kunt u lezen welke collega’s al gestart zijn of 

gaan starten op onze school: 

 

Nancy ten Brug - Nancy is onze nieuwe zorg coördinator. Zij is op maandag en dinsdag (al) werkzaam op 

onze school. Sanne Roos, onze huidige zorg coördinator werkt Nancy de komende periode in. Tot de 

zomervakantie kunt u zich richten tot Sanne m.b.t. tot alle ondersteuningsvragen. Na de zomervakantie 

neemt Nancy deze taak op zich. 

 

Danny Kok - Danny zal vanaf dinsdag 2 juni werkzaam zijn bij ons op school als schoonmaak / conciërge. 

Het gebouw werd schoongemaakt door schoonmaakbedrijf Care. Dit contract is stopgezet. Danny zal de 

schoonmaakwerkzaamheden overnemen en daarbij alle klussen in en rondom het gebouw uitvoeren. 
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Schooljaar 2020-2021 
 

De voorbereidingen voor het volgende schooljaar zijn in volle gang. Op dit moment voeren we gesprekken 

met leerkrachten die mogelijkerwijs ons team komen versterken. Zodra de bezetting rond is zullen we deze 

met u delen. Naast de formatie zijn we bezig met de jaarplanning en de studiedagen. Ook deze maken we 

voor de zomervakantie aan u bekend. 

 

 

Rapport 
 

Alle leerlingen ontvangen een alternatief rapport. Daarmee willen we het 

schooljaar op een goede manier afsluiten. Er zal informatie van de leerkracht in 

te vinden zijn, maar ook van de leerlingen zelf. We vragen de leerlingen namelijk 

om zichzelf te scoren op bepaalde onderdelen. Alle leerlingen worden 

uitgenodigd voor een afrondend gesprek. Dit zal plaatsvinden via MS teams via 

het account van uw kind(eren). 

  

 

Toetsen 
 

Normaal gesproken nemen we aan het einde van het schooljaar bij alle leerlingen de eind versie van de 

CITO (methodeonafhankelijke) toetsen af. De resultaten hiervan werden dan vervolgens in het rapport met 

u gedeeld. 

Dit jaar zal het er anders uit zien. We kiezen ervoor om diagnostisch te toetsen. Dit betekent dat we maar 

een aantal toetsen afnemen, horende bij de methode en/of bij de eindversie van de CITO. We willen 

daarmee het niveau van de leerlingen en de groep in beeld brengen. Op basis van deze gegevens 

kunnen ons onderwijs voor de komende weken en het volgende jaar inrichten. Het maakt duidelijk aan 

welke onderwerpen gewerkt moet worden en welke leerstof beheerst wordt. De gegevens van uw kind zijn 

niet terug te vinden in het rapport. U kunt ze wel opvragen bij de leerkracht. 

 

 

Studiedagen – herinnering! 

 
We hebben van de regering de opdracht gekregen om de beperkte tijd dat de kinderen op school kunnen 

zijn zoveel mogelijk te gebruiken om onderwijs te geven. Om die reden vervallen er 2 studiedagen. Op 

dinsdag 2 juni en op vrijdag 3 juli verwachten we de leerlingen op school. Op woensdag 10 juni zijn de 

leerlingen vrij. 

 

Terugkoppeling enquête 

Voor de meivakantie lukte het niet om een bijlage te sturen. 

Het betrof een document waarin u de evaluatie van periode 2 kon lezen. 

In onderstaand overzicht alsnog de informatie. 
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PERSBERICHT: WE GAAN WEER OPEN! 

 

 

YES! Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kans gelukkig klein is dat je in de buitenlucht een corona-

besmetting oploopt. We gaan mede daarom weer open. We blijven echter voorzichtig. Op onze locaties 

hebben we diverse voorzorgsmaatregelen genomen en we werken met aangepaste openingstijden. Voor 

de stadsboerderij wordt gewerkt met een reserveringssysteem. Een overzicht per locatie.  

 

Schooltuinen 

Sinds de scholen weer zijn begonnen, komen er ook weer schoolgroepen naar de schooltuinen. Niet alle 

aangemelde groepen komen nog dit jaar. Het vervoer vormt vaak een obstakel. Maar het voelt al 

geweldig om een paar dagen per week wél kinderen te ontvangen.  

 

Heemtuin 

De Heemtuin heropent zijn poorten vanaf dinsdag 2 juni. Er wordt een route aangegeven waardoor 

iedereen één en dezelfde richting loopt. De horeca is gesloten en niet alle bankjes zijn te gebruiken. Ook 

sommige delen van de tuin zijn afgesloten. De Heemtuin is voorlopig uitsluitend geopend op de volgende 

tijdstippen: dinsdag t/m vrijdag (van 9.30 tot 16.30 uur). Op deze dagen zijn er medewerkers van de tuin 

aanwezig. Voor kinderen is er een speurtocht.   

 

Stadsboerderij Darwinpark 

De Stadsboerderij gaat eveneens vanaf 2 juni weer open. Om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te 

houden, willen we het aantal bezoekers beperken tot maximaal 60. Je bent daarom verplicht om eerst te 

reserveren via ons nieuwe boekingssysteem. We vragen een kleine bijdrage van € 1,25 per persoon om een 

deel van de extra kosten (personeel, desinfectiemiddelen, routing, enzovoort) te dekken. De openingstijden 

zijn vooralsnog beperkt: dinsdag, woensdag en donderdag. Je kunt reserveren voor het tijdsblok 10.00-1200 

uur of het blok 14.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen een speurtocht volgen over het terrein van de 

stadsboerderij.  

 

Natuurmuseum E. Heimans 

Helaas zal het natuurmuseum langer gesloten blijven. We houden de ontwikkelingen op (basis)scholen (en 

in collega-musea) goed in de gaten de komende tijd. Wanneer het virus daar onder controle blijft, willen 

we het museum op korte termijn in ieder geval weer voor kinderen openstellen.  

Bovenstaande beschrijft de voorlopige situatie. Die kan elk moment veranderen. We hopen dat de 

Stadsboerderij weer zo snel mogelijk gratis toegankelijk kan zijn en het Natuurmuseum op zondagmiddagen.  

Vrienden van het ZNMC hebben trouwens wél gratis toegang. Misschien is dit het perfecte moment om 

Vriend van ons te worden! 

========================================= 

Wilt u op een van onze locaties komen, of heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan 

contact op met Paul Laport.  

Telefoon: 075 6312020 of 06 25 323 927.  

Per e-mail kan ook: p.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl 

 

mailto:p.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl
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