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Beste ouders/verzorgers, leerlingen en andere geïnteresseerde lezers,  
De eerste nieuwsbrief van 2018 en gelijk één met veel nieuws en reminders om ervoor te zorgen dat 
u goed geïnformeerd en vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet ziet. We nemen deze maand 
helaas afscheid van onze collega Ilona, wat ons als team zwaar valt. Maar gelukkig mogen we ook 
drie nieuwe ervaren en enthousiaste collega’s verwelkomen, wat ons goed doet! Ik wens u veel 
leesplezier! En u weet, mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom niet en kom even binnen!  
Edith Fintelman (Directeur Gevers Deynoot)  

Afscheid juf Ilona  
Juf Ilona neemt binnenkort afscheid van de Gevers Deynoot en de leerlingen van groep 6. Ilona heeft 
hier 9 jaar met plezier gewerkt. De laatste twee schooljaren verzorgde ze, naast de lessen in groep 6, 
ook de gymlessen van verschillende groepen. Ze volgt hiervoor een 2 jarige deeltijdstudie voor 
vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerlingen zijn altijd erg enthousiast over haar gymlessen vol 
leuke, nieuwe spellen en activiteiten. Wat zullen we juf Ilona gaan missen als vakvrouw en prettige 
collega! De leerlingen nemen op woensdag 31 januari afscheid van juf Ilona.  
 
Ook u als ouder krijgt de gelegenheid om juf Ilona even de hand te schudden en afscheid te nemen.  
En wel op woensdag 31 januari tussen 12.15 uur en 12.45 uur. Juf Ilona zal u in de klas verwelkomen.  
In de middag nemen tevens de collega’s afscheid. We wensen haar uiteraard veel succes op haar 
nieuwe school in Oegstgeest; een school met een ander onderwijsconcept en lekker dicht bij huis!   
 
Juf Marieke groep 6 
Graag wil ik mijzelf even voorstellen. 
Mijn naam is Marieke Ferguson en vanaf 1 maart ben ik de nieuwe leerkracht 
van groep 6, samen met juf Margot. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en 
woensdag. De afgelopen 6 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op een 
basisschool in Den Haag. Ik woon in Voorschoten samen met mijn man en 
zoontje Mees van 6 maanden. Mijn hobby’s zijn piano spelen en hardlopen bij 
Voorschoten ‘97. Ik vind het heel fijn om straks wat dichter bij huis te werken en 
kijk uit naar een fijn schooljaar. Tot gauw! Groetjes, Marieke Ferguson 
 
Juf Laura groep 4 
Graag stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Laura van Tol en ik zal na de 
voorjaarsvakantie bij jullie op school in groep vier komen werken. Ik ben getrouwd met Ron, heb 
twee mooie dochters Rosalie en Charlotte en woon ook in Voorschoten.  

Sinds 2002 ben ik leerkracht in het basisonderwijs en geniet daar nog iedere 
dag van.  Ik vind het belangrijk dat er in de groep een veilige sfeer is voor 
ieder kind, zodat iedereen de kans krijgt zich goed te ontwikkelen. Als de 
kinderen met een glimlach naar huis gaan, is mijn dag geslaagd. 
Naast mijn baan als leerkracht zit ik in de maatschap van Orthopedagogisch 
Maatschap Quadraat. Hier werk ik met kinderen met leerproblemen zoals: 
dyslexie en dyscalculie, maar ook met kinderen met bijvoorbeeld faalangst. 
Een mooie baan als aanvulling op het leerkracht zijn, omdat ik die kennis 
mee kan nemen mijn groep in. Ik heb er veel zin in om na de 
voorjaarsvakantie te starten. Mochten jullie nog vragen hebben of gewoon 
nieuwsgierig zijn naar wie ik ben, kom gerust langs om even kennis te 
maken. Tot snel! Juf Laura 

Voorwoord: 

Personalia:  
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Juf Marion groep 8 
Ik ben Marion Huijskes, 53 jaar en moeder van 2 kinderen. 
Inmiddels heb ik ruim 32 jaar onderwijservaring; met name in de 
bovenbouw. Ik ben geboren in Katwijk, maar heb mijn jeugd 
doorgebracht in Voorschoten. Op mijn 20ste ben ik verhuisd en heb 
vervolgens 30 jaar in Utrecht gewoond. Toen mijn kinderen besloten op 
zichzelf te gaan wonen, zijn wij op zoek gegaan naar een huis in het 
westen van het land. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen in Rijnsburg en 
wonen heerlijk aan het water. 
Na een aantal weken invalwerk, heb ik gesolliciteerd bij de Gevers 
Deynootschool. Tot mijn grote vreugde ben ik aangenomen en ga ik doen 
wat ik het liefste doe: lesgeven aan de bovenbouw. 
Ik heb er erg veel zin in! Tot 1 februari! 
 
Pabo studente groep 6 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Gertiena Muurling en tot 
de zomervakantie kom ik iedere vrijdag stage lopen in groep 6. In het 
dagelijks leven ben ik gastouder en heb ik thuis een mini kinderdagverblijf. Mijn hobby’s zijn muziek 
maken met de piano, gitaar en stem. Ik ben getrouwd  en heb een dochter van 17 en een zoon van 
14 jaar. In het komende half jaar hoop ik veel te leren. Graag tot ziens, Gertiena Muurling.                     
 

Start onderwijsassistenten in opleiding 

Op 5 en 6 februari starten er twee stagiaires onderwijsassistentes in groep 2 en groep 1-2. Ze zullen 
gedurende het gehele verdere schooljaar tot de zomervakantie werkzaam zijn. Joy Stevens (di, do) 
zal stage lopen in groep 2 van juf Heiltje en juf Sjoukje en Natascha Attema (ma,di) zal stage lopen in 
groep 1-2 van juf Corinne. We zijn als erkend leerbedrijf blij met deze twee stagiaires en hopen dat ze 
gauw wennen en zich welkom voelen op de Gevers.  
 
Anna Hovsepyan zal met ingang van 2 februari ook starten als onderwijsassistente in groep 5. Zij 
heeft een werkervaringsplek gekregen op de Gevers. Ze zal iedere vrijdag in groep 5 ondersteunen en 
tevens helpen bij de creatieve middagen.  
 

Herhaling bericht ouderportaal m.b.t de rapportgesprekken  

Op vrijdag 9 februari a.s. wordt het eerste rapport van dit schooljaar meegegeven aan de leerlingen 
van groep 3 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 7 zullen er rapport- en voortgangsgesprekken gehouden 
worden op woensdagmiddag  14 februari en maandagmiddag en -avond 19 februari. U heeft tot 
uiterlijk maandag 22 januari 2018 de mogelijkheid om via uw ouderportaal in Parnassys aan te geven 
welk tijdstip u bent verhinderd. Ik verzoek u om alleen van deze mogelijkheid gebruik te maken als 
het écht niet anders kan. Als teveel ouders een tijdstip blokkeren, is een aansluitend rooster maken 
onmogelijk voor de gezinnen en de leerkrachten. Op uiterlijk dinsdag 6 februari ontvangt u de 
definitieve uitnodiging met uw afspraak. Verzoeken om het rooster te wijzigen kunnen na maandag 
22 januari helaas niet meer worden verwerkt. Mocht u niet meer beschikken over het wachtwoord 
van uw ouderportaal, stuur dan een mailtje naar:  administratie@gevers.pcsv.nl. U krijgt dan spoedig 
een nieuw wachtwoord toegezonden. 
 

Komen en gaan: 

Wij mochten na de kerstvakantie in groep 4 verwelkomen Jimi van der 
Linden. In de maand februari verwelkomen wij in groep 1 Aimée Sijtsma, Kas  
van Ispelen, Dunya Faghirzadeh en Leon Pajak.  Wij wensen hen allen een  
hele fijne tijd op de Gevers!  
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Opfrissen van de routines en onze verwachtingen  

We willen als team even de routines onder uw aandacht brengen, zodat het voor alle ouders en 
verzorgers duidelijk is wat wij verwachten op de Gevers Deynoot. We gaan ervan uit dat alle 
ouders/verzorgers zich houden aan onderstaande zaken, in het belang van de veiligheid van de 
kinderen én om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd en rustig kunnen starten. Dit komt de kwaliteit 
van het onderwijs en de aandacht voor alle leerlingen ten goede. In onze schoolgids (te verkrijgen op 
school en te downloaden vanaf onze website) staat dit ook vermeld. Vanaf 8.15 uur is er toezicht 
door teamleden op het schoolplein. Om 8.20 uur gaan de beide deuren open voor de drie 
kleutergroepen. De ouders en de leerlingen van het achterste kleuterlokaal (huidige groep 2) worden 
geacht om via de achteringang naar binnen te gaan. De ouders en leerlingen van de twee voorste 
kleuterlokalen (huidige groep 1 en combinatiegroep 1-2) kunnen via de vooringang naar binnen. Dit 
om filevorming te voorkomen in de gangen, we willen niet dat leerlingen of jongere broertjes en 
zusjes in de verdrukking komen in de gang. We willen de ouders van alle groep 2 leerlingen 
verzoeken om afscheid te nemen voordat uw zoon of dochter het lokaal betreedt. Dit geldt dus nu 
ook voor de groep 2 leerlingen van de combinatiegroep 1-2 van juf Corinne. De groep 1 leerlingen 
mogen wel begeleid worden naar hun stoel, maar dit is geen must. Dit is aan u als ouder/verzorger.  
  
Alle ouders worden geacht om vóór half negen het lokaal te verlaten, zodat de leerkracht op tijd kan 
starten met de les. Moet u nog iets belangrijks doorgeven aan de leerkracht? Zorg ervoor dat u dit 
doet vóór 8.30 uur. De leerkracht moet zich vanaf 8.30 uur geheel kunnen richten op de leerlingen. 
Een rustige start is cruciaal voor het verdere verloop van een schooldag.  
U kunt de leerkrachten van groep 3 t/m 8 ook even benaderen op het schoolplein voor een 
mededeling of korte vraag, voordat de bel gaat (8.25 uur).  
 
Er wordt om 8.25 uur op het voorplein gebeld en dan worden de alle leerlingen van groep 3 t/m 8 
verwacht in de rij voor de hoofdingang. Het is niet de bedoeling dat leerlingen van bovenstaande 
groepen via andere ingangen de school binnen gaan. Mocht u uw zoon of dochter van groep 3 even 
mee willen nemen wanneer u uw jongste naar een kleutergroep brengt, mag dit wel, mits u dit op 
tijd doet en ervoor zorgt dat uw zoon of dochter wel gewoon op tijd in de rij kan aansluiten.  
 
Ouders van groep 3 lopen ‘s morgens alléén mee naar binnen als ze iets belangrijks willen melden 
aan de groepsleerkracht. Er wordt dus afscheid genomen vóórdat de leerlingen in de rij gaan. Met 
uitzondering van leerlingen waarbij er specifieke afspraken zijn gemaakt met de groepsleerkrachten. 
Het is belangrijk dat de leerlingen naarmate ze ouder worden steeds zelfstandiger worden en meer 
zelf doen. Dus laat uw zoon of dochter op tijd komen zodat hij/zij zelf het eten en drinken en de jas 
kan opruimen zonder uw hulp. Dat is ook goed voor het zelfvertrouwen (‘ik kan het zelf!’) en de 
rust/ruimte op de gang.  

 

Gezocht: nieuwe luizenouders!  

Deze woensdag stonden de luizenouders weer paraat! Gewapend met luizenkam gingen ze weer de 
strijd aan met de neten en de luizen. Gelukkig was de opkomst van luizenouders deze keer groot te 
noemen en konden alle leerlingen snel gecontroleerd worden. Wij zijn als school heel blij dat we 
deze service voor ouders door ouders kunnen verlenen om grote uitbraken van hoofdluis te 
voorkomen. Maar hierbij zijn we wél afhankelijk van voldoende luizenouders! Zonder nieuwe 
aanmeldingen zal de frequentie minder worden en zal de kans groter worden dat de luizen vaker ‘de 
kop’ op steken. In principe verwachten we uit iedere groep minimaal 2 ouders. Ik hoop dat u inziet 
dat deze luizenouders zeer belangrijk zijn voor onze school en u als ouder een grote dienst verlenen 
door uw kind(eren) na iedere vakantie te controleren en te waarschuwen. Momenteel is er geen 
vertegenwoordiging vanuit groep 1 en 7. Geef u op als luizenouder en kom de brigade versterken op 
de woensdagochtend! Mail naar efintelman@gevers.pcsv.nl   
 

mailto:efintelman@gevers.pcsv.nl
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Uw kind duidelijk in beeld via het leerling volgsysteem (LVS) 

Deze week zijn we gestart met het afnemen van de methode onafhankelijke toetsen (LVS toetsen van 
Cito) in de groepen 2 t/m 7. Groep 8 heeft reeds eerder deze toetsen gemaakt.  
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, maken we gebruik van het Cito 
Volgsysteem primair onderwijs. Met de bijbehorende LVS-toetsen bepaalt de leerkracht waar uw 
kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. Door naast 
de informatie die de leerkracht zelf al verkrijgt over zijn leerlingen ook twee keer per jaar de toetsen 
van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar alle leerlingen. De 
nieuwe informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en dat geeft uw kind de beste 
kans om zijn talenten te ontwikkelen.  
Goed om te weten:  

 Toetsen zijn best leuk! Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt 
vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en leerkrachten 
ontspannen met de toetsen omgaan.  

 Oefenen of voorbereiden? Op de basisschool is oefenen voor deze toetsen niet nodig. In de 
les of thuis oefenen met de lesstof, kan wel onderdeel van het leerproces zijn. Leerkrachten 
oefenen zo nodig wel om te wennen aan het werken in een toets boekje of om te wennen 
aan de vraagstelling. Oefenen thuis voor deze toetsen is niet nodig! 

 Waarin nog ontwikkelen? Een toets is geen afrekeninstrument, maar laat zien ‘waar ben je 
goed in?’ en ‘waar kun je je nog in ontwikkelen?’ Weg dus met die prestatiedruk! Onze 
volgsystemen en toetsen laten de verbeterpunten van uw kind zien, maar ook wat juist zijn 
of haar sterke kanten zijn. Zodat hij/zij extra ondersteund of extra uitgedaagd kan worden.  

 De leerkracht ziet veel meer! Het resultaat van een toets is niet allesbepalend, maar draagt 
bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje van de puzzel. De leerkracht ziet veel meer van een 
leerling en baseert zijn oordeel dus niet alleen op deze toets scores.  

 Update normen LVS-toetsen Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde . Het slijten 

van normen is een bekend fenomeen. Op basis van de vele data die Cito van scholen 

ontvingen, controleerden we de normen van de huidige LVS-toetsen. Daaruit blijkt dat de 

leerlingen vandaag de dag de toetsen beter maken dan de leerlingen in de 

normeringsonderzoeken van jaren geleden. Daarom zorgt Cito er nu en in de toekomst voor 

dat de normen bij de LVS-toetsen up-to-date blijven.  

 Waarom heeft Cito de normen van de LVS-toetsen aangepast? Cito beseft en ervaart dat de 

update van de normen veel teweeg brengt in het onderwijs. Desondanks hebben ze deze 

update doorgevoerd, zodat wij en u als ouders een eerlijk en objectief beeld krijgen van de 

prestaties van uw kinderen. Onderzoek bevestigt namelijk de signalen dat de leerlingen van 

nu de toetsen veelal beter maken dan de leerlingen in de normeringsonderzoeken van jaren 

geleden. De nieuwe normen worden dan ook over het geheel genomen als strenger ervaren. 

Immers in veel gevallen heeft een leerling een hogere score nodig om bijvoorbeeld tot de 

beste 20% van zijn leeftijdsgenoten te behoren. Een hoger niveau voor een leerling of school 

lijkt prettig. Maar naast het feit dat het geen objectief en eerlijk beeld geeft, leidt het op de 

langere termijn alleen maar tot minder prettige verrassingen zoals tegenvallende scores op 

de Entreetoets in groep 7.  

 AVI (tekst lezen) en DMT (losse woordjes lezen) toetsen.  Ook voor technisch lezen zullen we 

vanaf nu de nieuwste versie gebruiken. Deze nieuwe versie heeft dus ook een nieuwe, wat 

strengere normering in vergelijking met de oude generatie toetsen. Schrik hier dus niet van 

als uw kind lagere score heeft dan de vorige afname. 
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Schoolfeest: 

Wegens het succes van vorig jaar, organiseren we weer een gaaf en spetterend schoolfeest! 
Het schoolfeest vindt plaats op vrijdagavond 9 februari.  
U heeft onlangs een mail ontvangen met de tijden voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  
Het thema is dit jaar “Glitter & Glamour”. Het lijkt ons leuk als de kinderen ook in dat thema gekleed 
naar het feest komen.  
De ouders van de groepen 1/2 en 3/4 kunnen de kinderen na afloop ophalen in het Rommeltje. Dit 
geldt ook voor de groepen 5/6 en 7/8 als de kinderen niet zelf naar huis 
mogen. Mochten er nog vragen zijn dan horen we dit graag.  
Heeft u nog leuke versiering beschikbaar, die bij het thema ‘Glitter & 
Glamour’ past,  dan houden we ons aanbevolen!  
 
Groeten, namens de feestcommissie, 
juf Marion (groep 7) , juf Ilona (groep 6) en de ouderraad). 

 

  


