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De laatste weken van het schooljaar. Op het moment van schrijven is de 

bovenbouw nog op schoolkamp. Voor groep 8 is dat altijd extra bijzonder. 

Het laatste schoolkamp, afscheid van de Rolpaal nadert. In de laatste week 

wordt daar nog even extra aandacht aan besteed natuurlijk. 

Vandaag werden alle kinderen van Op Kop getrakteerd op een ijsje, onder 

het motto ‘we houden het hoofd koel’. 

Een leuk gebaar vanuit het Gieterse, waarvoor dank. 

Geniet allemaal nog even van de laatste twee schoolweken en daarna 

natuurlijk van een welverdiende vakantie. 

Wat actueel is 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Vrijdag   5 juli kinderpodium OB 

  team neemt afscheid van juf  

  Annemieke 

Dinsdag   9 juli GGD  

  afscheid juf Annemieke 

Woensdag 10 juli afscheid groep 8  

Vrijdag 12 juli laatste nieuwsbrief van dit  

  schooljaar 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Aanwezigheid Jan: 
 
maandag    1 juli  
vrijdag    2 juli 
maandag   8 juli 
dinsdag    9 juli 
woensdag 10 juli 
 



 

 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

  

Administratie 
Met de invoering van het clustermodel in augustus 2019, verandert er ook het één 
en ander in de inzet van de administratieve krachten. Omdat we als uitgangspunt 
hebben genomen, dat binnen een cluster één en dezelfde administratieve kracht 
werkzaam is, betekent dat dat er een herschikking heeft plaatsgevonden.  
De afgelopen jaren heeft Yvonne Ariesen deze taken op de Rolpaal uitgeoefend. 
Vanaf komend schooljaar worden die taken overgenomen door Janny Petter. 
Yvonne gaat in plaats daarvan dan weer op andere scholen werken. Deels ook 
op scholen waar ze nu ook al werkzaam is. Daarnaast werkt Yvonnen voor 
Stichting Tinten bij de bso. 
Afgelopen week is deze herschikking en de overige veranderingen ten aanzien 
van de administratieve taken met de administratieve krachten van Op Kop 
besproken in en bijeenkomst. 
We willen Yvonne heel erg bedanken voor haar inzet voor de Rolpaal en wensen 
haar veel plezier op de werkplekken die ze vanaf augustus gaat bezetten.  

We starten in augustus officieel met het clustermodel binnen Stichting Op 
Kop. Voor de Rolpaal betekent dat het volgende: 
Clusterdirecteur            Jan Oosterhof 
Locatiecoördinator      Janny Eissen 
Interne Begeleider        Ingrid Hagendijk 
Administratie                 Janny Petter 
Rekenspecialist             Kim Dedden 
Taalspecialist                 Froukje Guldemond 
ICT                                   Bert Schoemaker 

Dat betekent dus, dat er ten aanzien van de administratie een verandering 
plaatsvindt. Meer daarover verderop in de nieuwsbrief. 

Ook ten aanzien van de interne begeleider is er een verandering. Ingrid 
Hagendijk neemt deze taak op de Rolpaal over. Ingrid is ook al jaren IB’er op 
de Beatrixschool. U zult haar ongetwijfeld treffen op de Rolpaal, want ook zij 
zal hier op een vaste dag in de week aanwezig zijn. 

De leerkracht blijft het eerst aanspreekpunt voor de ouders. Mocht u iemand 
van de directie willen spreken, dan is vanaf komend schooljaar Janny Eissen 
het eerste aanspreekpunt. 
Met deze nieuwe structuur verwachten we een kwaliteitsimpuls te kunnen 
leveren, die ten goed komt aan het onderwijs aan onze kinderen. 
Voor Jan blijft de maandag de vaste “Rolpaaldag’. 

Clustermodel 

Veranderingen 2019-2020 
Vanaf schooljaar 2019-2020 voeren we een tweetal veranderingen door. 
Zo blazen we het concept  Vreedzame School nieuw leven in. Voor een deel van 
het team is dit gesneden koek, voor een ander deel een redelijk nieuw fenomeen. 
Vreedzame School is een concept voor sociaal emotionele ontwikkeling. In het 
verleden is hier ook al wel mee gewerkt op de Rolpaal. We houden u gedurende 
het jaar op de hoogte van de thema’s die binnen Vreedzame School actueel zijn. 
Vraag uw kind er ook met enige regelmaat naar, zodat het concept ook meer en 
meer gaat leven. 
De tweede verandering betreft de ipads. We hebben onder de leerlingen gepeild 
hoeveel gebruik er thuis gemaakt wordt van de ipad, voor wat betreft het maken 
van schoolwerk. Dat blijkt niet of nauwelijks aan de orde. Bovendien willen we het 
aantal schadegevallen terugdringen in verband met de kosten. Het 
onderwijsconcept op de Rolpaal ontwikkelen we ook continu door. De 
aanvankelijk insteek, dat het van belang is thuis aan de schoolontwikkeling te 
kunnen werken op een ipad is niet langer aan de orde. 
Dit alles in ogenschouw nemend, hebben team en MR besloten vanaf komend 
schooljaar de ipads op school te houden. Ze worden dan tevens op school 
opgeladen en zijn ’s ochtends weer beschikbaar voor de kinderen. Wel behoudt 
iedere leerling de ‘eigen’ ipad in gebruik. 
In het verleden heeft u als ouder een ‘gebruiksovereenkomst ipad’ ondertekend, 
waarin onder meer de schadeafhandeling vermeld stond. Ook deze 
gebruiksovereenkomst wordt aangepast. Na de zomer meer hierover. 


