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Vanuit de directie 

Wat een bijzondere maand hebben we achter de rug.  
Op 1 april worden we wakker in een volledig winters landschap  en waren er 
“natuurlijk” de traditionele 1 april grappen (al waren er weer erg leuke tussen 
dit jaar). 
Ondertussen zitten we nu weer heerlijk in het lente weer en met Pasen leek 
het soms zelfs wel zomer. 
Natuurlijk hopen we allemaal dat het mooie weer ook doorzet tijdens de wel-
verdiende vakantie.  

In deze Medeklinker vindt u  alvast wat foto’s van de Koningsspelen die de 
afsluiting waren van deze periode en meteen ook de start inluiden van de va-
kantie. 

Het team van de COS wenst een heerlijke dagen toe en we hopen elkaar op 
9 mei weer uitgerust en klaar voor de laatste schoolperiode terug te zien. 

 

Hartelijke groet, mede namens het team van de COS 

Cora Stuurman 

Schooljaar 2021-2022  
april 

Christelijke Opleidingsschool 

 22 april tot 9 mei: vakantie 

 9 mei: school start 08.30 uur 

 16 mei: schoolreis gr 1/2,6,7 

 19 mei : schoolreis gr 5 

 23 t/m 25 mei: kamp gr 8 

 25 mei:  medeklinker mei 

 26/27 mei : Hemelvaart 



Verjaardagen  mei 

 

 

 

 
 

3 Doris de Jong 3B  

4 Isabelle van den Oever (6B  

6 Gerben Ouwehand 8A  

8 Fyenna Sloos 5A  

9 Julian van Duijn 6B  

9 Saar Mieremet 2A  

9 Loet van der Vijver  1B  

10 Noa Rasenberg 1B  

11 Roseline Hazenoot 5A  

12 Sil Guijt 8A  

12 Ruben van der Plas 5A  

13 Marijn Haasnoot 8A  

14 Finn Rijsdam 7B  

14 Tom van der Tuijn 3B  

15 Ilse van Rijn (1B  

15 Rayen Sloos 7B  

16 Boris Kuijt 5A  

19 Noor de Mooij 6A  

20 Lizzy van den Berg 5A  

21 Jayden Könings 6A  

21 Caitlijn van der Plas  5B 

 23 Féline Star 6A  

25 Sid Haasnoot 4B  

26 Luc Ouwehand 6A  

26 Luna Scheidweiler  2A  

27 Florine Guijt 4B  

27 Julia Kuijt 8B  

28 Boaz den Heijer 1B  

29 Charlotte van de Griek 8B 

29 Rico van der Luijt 4B  

30 Lois van Duijn 2A  

Uit de MR 
De MR heeft gesproken over de CO2 meting op de 
Prohles scholen. Op de COS is in elke groep is een CO2 
meter geplaatst. Wanneer deze meter oranje uitslaat, 
worden er meer ramen open gezet.  
De bijeenkomst over Social Media is door enkele leden 
van de MR bezocht. Deze bijeenkomst heeft een goed 
beeld gegeven over het gebruik van social media onder jongeren en hoe ou-
ders er mee om kunnen gaan. 
Volgend schooljaar komt er een plek vrij in de MR. Hierover ontvangt u ook 
een bericht in Parro. Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 
mr.opleidingsschool@prohles.nl. 

 

 

Zoals u weet zal de Christelijke Opleidingschool in de komende jaren 
grondig worden aangepakt. Op basis van het besluit van het college 
van Burgemeerster en Wethouders van februari 2022 zal het hoofd-
gebouw als gemeentelijk monument gehandhaaft blijven. Wel zal er 
grondig worden gerenoveerd zodat het gebouw gaat voldoen aan de 
eisen van deze tijd, binnen de mogelijkheden die de monumentale 
status biedt. Daarnaast zullen we een stuk nieuwbouw gaan ontwik-
kelen waardoor de leerlingen van de dependance aan het Abeelplein 
ook in het hoofdgebouw kunnen  worden ondergebracht.  

Bericht over de (ver)nieuwbouw van de Christelijk Opleidingsschool. 
Zoals u weet zal de Christelijke Opleidingschool in de komende jaren grondig 
worden aangepakt.  
Op basis van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 
februari 2022 zal het hoofdgebouw als gemeentelijk monument gehandhaafd 
blijven. Wel zal er grondig worden gerenoveerd zodat het gebouw gaat voldoen 
aan de eisen van deze tijd, binnen de mogelijkheden die de monumentale status 
biedt.  
Daarnaast zullen we een stuk nieuwbouw gaan ontwikkelen waardoor de leer-
lingen van de dependance aan het Abeelplein ook in het hoofdgebouw kun-
nen  worden ondergebracht.  
De gemeente en het bestuur zijn bezig met het beschikbaar krijgen van het 
voorbereidingskrediet en het samenstellen van een begeleidings- (of bouw)
team, zodat we met de architectenkeuze kunnen beginnen.  
De gemeenteraad zal het voorbereidingskrediet beschikbaar moeten stellen. 
Doordat het Cuypersgenootschap bezwaar heeft aangetekend tegen het feit dat 
de gymzaal géén monumentale status heeft gekregen, moet de gemeente for-
meel een bezwarenprocedure lopen.  
Dit bezwaar zal op 11 mei in de bezwarencommissie behandeld worden. Omdat 
we formeel geen partij zijn; het bezwaar van het Cuypersgenootschap richt zich 
tegen de gemeente en niet tegen de school, hebben we geen spreekrecht.  
Wel is de zitting openbaar en het bestuur van de stichting zal daar natuurlijk bij 
aanwezig zijn. 
Op 8 juni (is de verwachting) zal het college een uitspraak doen.  
Tot aan die tijd ligt het traject dus weer stil. 
Het overleg met de verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente loopt 
overigens goed.  
We hebben allemaal dezelfde wens; op korte termijn een goed en eigentijds ge-
bouw voor goed onderwijs voor al onze leerlingen. 

Personele bezetting 

In de vorige Medeklinker heb ik u gemeld dat er evt. een nieuwe collega 

beschikbaar zou komen. Ondanks de toezegging dat zij twee dagen bij 

ons zou starten heeft ze toch (begrijpelijk) gekozen voor een fulltime baan 

op een oude stageschool van haar. Jammer, maar gelukkig hebben we 

alle groepen al goed bezet. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ze.be%2F50-leuke-en-originele-gelukkige-verjaardag-berichtjes-smsjes-voor-vrienden%2F&psig=AOvVaw33hP2VxqIwCyR14Aqfr3ta&ust=1600076238609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD08tbq5esCFQAAAAAdAA


Christelijke Opleidingsschool 

Activiteiten in/rond de school 

Eindelijk, na zoveel jaar, kunnen we weer met kinderen (en ouders) naar 

buiten. 

Ondertussen heeft u vast al ergens vernomen dat we ook weer op 

schoolreis kunnen en dus gaan! 

De leerkrachten zijn druk met organiseren van 

de schoolreis en via Schoolkassa krijgt u een 

betaalverzoek zodra alles rond is. 

De groepen 3 en 4 hebben al een fantastische dag in Duinrell ge-

had. 

De groepen 1/2 gaan naar Linnaeushof, de 

groepen 5 gaan naar Ouwehands Dierenpark en de groepen 6/7 gaan 

naar Drievliet. 

 

De data voor de groepen 1/2 en 6/7 is 16 mei. Groepen 5 gaan uitein-

delijk op 19 mei 

 

 

 

Ouderbijdrage 21/22 (herhaling) 

Vorig schooljaar heeft u via Schoolkassa een bijdrage gedaan waarmee de oudercommissie activi-

teiten als Sint, Kerst, pasen ed heeft kunnen bekostigen(20/21) . Verder zijn er  weinig activiteiten 

geweest (corona). Daarom heeft u voor dit schooljaar geen verzoek om ouderbijdrage gekregen. 

Momenteel bekostigen we de activiteiten (Pasen, Koningsspelen ed) nog gewoon uit reserves. 

Tot heden is er geen nieuwe penningmeester voor de OC gevonden waardoor dit nog bij mij als di-

recteur ligt. Ik leg daar, in een financieel jaaroverzicht, verantwoording voor af bij de MR.  

De komende maanden is er iemand tijdelijk aan het management team toegevoegd die een aantal 

zaken gaat oppakken die de afgelopen jaren onderbelicht zijn gebleven omdat de eerste nadruk op 

de onderwijskwaliteit moest liggen. 

Hij gaat bv samen met de OC leden kijken wat er nog meer nodig is om de taakomschrijving en acti-

viteiten goed neer te zetten. Op die manier is het niet afhankelijk van 1 persoon die alles weet. Fijn 

dat meester Peter dit samen met de betreffende teamleden wil en kan gaan oppakken. 

Voorlopig staat Pasen, Koningsspelen en de verplaatste sportdag nog op de planning om vanuit de 

ouderbijdrage te bekostigen. 

 

Schoolreis wordt niet vanuit de ouderbijdrage betaald. Hiervoor krijgt u een apart verzoek. 



 

 

 

 

Dylano Kijk in de Vegte, 1C 

Elin Kooiker, 1C 

 

 

 

 

 

 

 

 De lessen in de klas starten om 
08.30. Laatkomers missen 
onderwijstijd!!! 

 Het kamp voor de groepen 8 
verschuift naar 23,24 en 25 
mei!!!!! 

De koningsspelen 
JAAAAA, de Koningsspelen zijn weer geweest! Dit is de sportdag voor alle 
groepen van 1 tot en met 8 die jaarlijks plaatsvindt. We hebben vandaag 
vele sportieve activiteiten gedaan.  
Voor de groepen 1 tot en met 5 waren er activiteiten gepland rondom en in 
de school. Van estafettes op het plein, apenkooien in de gymzaal, stoelen-
dans in de aula tot een Zweeds loopspel in de school.   

Op de Krom werden workshops aangeboden voor de groepen 6 tot en met 
8. De leerlingen hadden zichzelf voor twee activiteiten ingeschreven en 
konden deze bijwonen vandaag.  

Al met al een hele geslaagde dag!  

 

Afscheid juf Jolanda 
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Christelijke Opleidingsschool 

Klaartje Schungel van Socialmedia Impact heeft in de groepen 6 t/m 8 

voorlichting gegeven over Social Media. De kinderen hebben er, net als 

wij, dagelijks mee te maken. Voor ons is de verleiding van Instagram en 

Facebook al groot, voor de kinderen helemaal. Op de ouderavond 

hoorden we waarom het voor ons als ouders en opvoeders best lastig is 

om hier goed mee om te gaan en duidelijke regels te stellen: we heb-

ben geen voorbeeld gehad. Toen de meeste van ons jong waren, speel-

den de Socials nog helemaal geen rol. Het wiel mogen wij dus gaan 

uitvinden en gelukkig zijn er wel handige en goede tips. Enorm verhel-

derend en de moeite waard deze ouderavond. Het gesprek in de klas 

kwam al snel op gang en de kinderen praatten met elkaar over wat oké 

is en wat niet. En vooral waarom niet. Grote kans dat deze voorlichting 

en ouderavond herhaald gaan worden! Hieronder een samenvatting. 

Wilt u meer weten of nuttige sites: kijk in het Parro bericht dat op 10 

aprill door Cora verstuurd is. 
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