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Marie-Janne van der Vliet tijdelijk afwezig – interim directeur neemt waar
Beste ouders/verzorgers,
Door het bestuur van school, Talent Primair, is mij gevraagd Marie-Janne
van der Vliet tijdelijk te vervangen als directeur van de P.C. Hooftschool.
Marie-Janne is helaas uitgevallen door een bekkenfractuur en is zij de
komende periode niet mobiel. Hoe lang haar herstel gaat duren is
onbekend. We wensen haar veel sterkte en beterschap.
Mijn naam is Michel Tabak en ik ben sinds 2003 directeur op scholen van
Talent Primair. Mijn huidige functie is meerscholendirecteur.
De scholen OBS de Triangel en Daltonschool de Hobbedob, beide in
Weesp, vallen onder mijn verantwoordelijkheid. De dagelijkse leiding is
op beide scholen in handen van twee locatiedirecteuren. Hierdoor heb ik
ruimte om drie dagen per week op de PC Hooftschool aanwezig te zijn:
dinsdag, woensdag en vrijdag, wijzigingen voorbehouden.
Zoals op iedere basisschool zijn er op de PC Hooft veel zaken te regelen.
Ik hou daarover nauw contact met Marie-Janne van der Vliet.
De afgelopen week heb ik gesprekken gehad over de voortgang van school met
leerkrachten, de intern begeleider en de administratief medewerkster.
Laten we hopen dat Marie-Janne weer snel aan de slag kan om te werken aan het Kindcentrum
Muiderkring. Tot die tijd ben ik het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en kinderen.
Met vriendelijke groet,
Michel Tabak
Meerscholendirecteur

Nieuwe medewerker
Het is ons gelukt een ervaren leerkracht te vinden in de persoon van Judith Danning. Zij was
per direct beschikbaar en is dan ook afgelopen maandag begonnen bij groep 7/8. Hieronder
stelt zij zich aan u voor.
Beste ouders/verzorgers,
Wellicht heeft u mij al eens gezien in de gangen van de P.C.
Hooftschool.
Mijn naam is Judith Danning en ik werk al langer dan vijfentwintig
jaar in het onderwijs.
In de zoektocht naar een nieuwe leuke werkplek stuitte ik al snel op
de PC Hooftschool waar ze op zoek waren naar een nieuwe
leerkracht. Na een aantal gesprekken en een bezoek aan de school
bleek er gelukkig een klik te zijn.
Naast mijn man, 2 kinderen en 2 kleinkinderen, heb ik een enorme
passie voor sport. Ik ben dan ook regelmatig in de sportschool te
vinden.
Met veel plezier mag ik u mededelen dat ik een nieuwe leerkracht
wordt! Zodoende zal ik vijf dagen in de week op school aanwezig zijn
dit schooljaar. Ik heb enorm veel zin om de kinderen uit deze groep een fijne, veilige,
leerzame en gezellige omgeving te bieden op school.
Ik hoop in de toekomst kennis met u te maken en er gezamenlijk voor te zorgen dat uw kind
een mooie toekomst tegemoet zal gaan.
Met vriendelijke groet,
Judith Danning
Ouderhulp
Op onze school worden gedurende het schooljaar veel
activiteiten en evenementen georganiseerd waarbij hulp van
ouders onontbeerlijk is.
Wij hebben inmiddels al veel formulieren retour ontvangen. Is
het erbij ingeschoten en mocht u uw hulp nog willen aanbieden,
graag! Heeft u het formulier niet (meer), dit kunt u opvragen bij
a.spijker@vinkenbaan.nl

Hulpouders voor tussen de middag gezocht
Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons tussen de middag van 12.00 tot 13.00 uur kunnen
helpen bij spelbegeleiding (z.g. pleinwacht). Als u ons wilt helpen, wilt u dat dan bij de
leerkracht melden? De speeltijd op het plein is verdeeld in twee shifts, 12.00-12.30 en
12.30-13.00 uur. Is een heel uur te veel voor u, dan is natuurlijk een half uur ook al fijn.
Misschien dat u het uur dan met een andere ouder samen kunt verdelen? Geeft u dit dan even
door? De ouders die zich hebben opgegeven, worden voor de herfstvakantie benaderd door
Annemarieke Spijker om in overleg in het rooster te worden opgenomen.

Ouderbijdrage
Vorige week heeft u een brief van de activiteitencommissie ontvangen met het verzoek de
ouderbijdrage zo spoedig mogelijk te betalen. Het bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld op
€ 70,- per kind (groep 1 t/m 7) en € 100,- per kind (groep 8).
Een financiële verantwoording van de uitgaven van de ouderbijdrage kunt u opvragen bij de
Activiteitencommissie.
Wij verzoeken u de ouderbijdrage te voldoen via Tikkie (let op! Er is een nieuwe link
aangemaakt https://tikkie.me/pay/7qdurctehe311ts50e82 deze link is geldig t/m 8 oktober)
of over te maken op rekeningnummer NL42RABO0348663374 ten name van St basis onderwijs
Gooi en Vechtstr. onder vermelding van ouderbijdrage + naam en groep van uw kind. Het is
mogelijk om het bedrag in termijnen gedurende het schooljaar te betalen.

Luizenpluis
Alle leerlingen van de P.C. Hooftschool zullen in de week na de Herfstvakantie weer
gecontroleerd worden op hoofdluis.

Muiderslot en kinderboekenweek
Op dinsdag 29 september a.s. brengen de groepen 1,2,3 en 4a een bezoek aan het Muiderslot.
Woensdag 30 september a.s. is de beurt aan de groepen 4b, 5, 6, 7 en 8.
Woensdag 30 september a.s. starten we de kinderboekenweek met een dansje op het grote
plein, misschien is het leuk als u even een blik komt werpen vanaf de stoep. Maandag 5
oktober a.s. organiseren wij een boekenruilbeurs in de speelzaal. Tussen 28 september en
2 oktober a.s. mag uw kind maximaal 5 boeken inleveren.

Eerste paal
Woensdag 7 oktober a.s. zullen wij samen met SKBNM en genodigden de eerste paal van het
nieuwe kindcentrum vieren. Onze kinderen zijn druk bezig met het versieren van een eigen
paaltje. Binnenkort ontvangt u meer informatie van ons.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is behoorlijk vol. Mist u een jas, een sok, een bakje of iets
anders van uw kind, misschien zit het in de bak.

Fruit
Ook dit jaar hebben wij ons weer aangemeld voor
EU-schoolfruit en inmiddels hebben wij het bericht
gekregen dat wij zijn ingeloot!
U ontvangt hierover binnenkort nader bericht.

Traktaties
Vanaf dit schooljaar mogen onze leerlingen met hun verjaardag één
verpakte traktatie, liefst gezond, uitdelen aan de kinderen van
hun eigen groep. Hierover informeerden wij u aan het begin van dit
schooljaar.
Wij merken nu dat er een flink aantal keer per week snoep of chips
wordt uitgedeeld. Begrijpelijk, omdat dit altijd verpakt is, maar niet
echt gezond. We willen u dan ook vragen om creatief te zoeken
naar gezonde en verpakte oplossingen. Misschien een leuk
gummetje of spelletje? Op internet kunt u ter inspiratie een
veelheid aan leuke ideeën vinden.

Plastic Circle
Dinsdag 22 september jl. in de ochtend werden alle de doppen en de koker opgehaald. De
afgelopen weken hebben de kinderen vijf knikkertegels bij elkaar gespaard. Goed werk! De
actie was een groot succes. Wij willen dan ook graag plastic blijven verzamelen om zo een
kleine bijdrage aan het verminderen van de plastic soep te kunnen leveren. Hiervoor
zal binnenkort een speciale container geplaatst worden.
In de week voor de herfstvakantie zullen de tegels door de gemeente op ons plein aangebracht
worden, waarna op een nader te bepalen moment de onthulling zal plaatsvinden in het bijzijn
van de kinderen. Ook hierover krijgt u binnenkort meer informatie.

Informatie van Centrum voor Jeugd en Gezin
De vraag van de maand: ‘ LEZEN?! HOE MAAK IK HET LEUKER VOOR MIJN KIND?’ Het
antwoord hierop vindt u in de bijlage. Op de site van Jeugd en Gezin is vanaf 1 oktober het
hele artikel en een aantal praktische tips te vinden!
Iedere dag zijn zij telefonisch en per mail bereikbaar via het centrale nummer en email van
Jeugd en Gezin

Nieuws uit de MR
Het schooljaar 2020-2021 is alweer ruim 6 weken aan de gang, veel nieuwe leerlingen, een
aantal nieuwe leerkrachten en een nieuwe samenstelling van de groepen. En dat allemaal
gedurende de Corona periode, waarin toch alles anders loopt.
Voor de Medezeggenschapsraad is het ook dit jaar weer erg belangrijk om de ontwikkelingen
op school goed te volgen. Dit doen wij door goed in gesprek te blijven met directie en bestuur.

Maar eerst even voorstellen, wie zijn wij en wat doen we?
De medezeggenschap is in het onderwijs bij wet geregeld. De Medezeggenschapsraad (MR)
bij de P.C.Hooftschool (PCH)/Vinkenbaan Muiderberg (VB) bestaat uit een oudergeleding en
een

personeelsgeleding. De MR-leden vertegenwoordigen in deze alle ouders en alle
personeelsleden.
Ouders en personeelsleden kunnen meepraten en meebeslissen over het schoolgebeuren.
Denk hierbij aan onderwerpen zoals: resultaten op school, beleidsplannen, schoolgids,
jaarrooster, formatieplannen, schoolbudgetten etcetera. Huidige leden van de MR zijn:
Ouders:
Erwin Heldoorn, Vinkenbaan
Swantje Tieken, Vinkenbaan
Khira Guissouma, P.C. Hooftschool
Personeelsleden:
Monique de Groot, P.C. Hooftschool
Brenda Stam, P.C. Hooftschool
Henk Brasser, Vinkenbaan
Nicolien Pietersen, P.C. Hooftschool (toehoorder)
In de volgende nieuwsbrief zullen de MR leden zich uitgebreider aan u voorstellen.
6 keer per jaar komt de MR van de PCH/VB met de directie bijeen. De MR vindt het belangrijk
om input te krijgen van ouders. Mochten er zaken zijn die jullie bespreekbaar willen maken,
spreek ons dan gerust aan of stuur een mail naar mr@vinkenbaan.nl
Op 7 september 2020 heeft de MR haar eerste MR vergadering van dit jaar gehad. De
volgende punten zijn onder andere besproken:
● Voortgangsrapportage van de directie, hierin is door de directie ingegaan op de eerste
weken op school, de startvergadering en de nog openstaande vacatures. Daarnaast is er

een status update gegeven over de Muiderkring. Door de MR zijn vragen gesteld over
thuisonderwijs, bij uitval van leerkrachten of leerlingen. De MR heeft meegedacht zodat
de scholen dit verder kunnen oppakken.
● Schoolgids 2020-2021 van de PCH/VB. Deze heeft de MR doorgenomen en instemming
op verleend.
● Jaarrekening en begrotingen van de Ouderraad/Activiteitencommissie zijn voorgelegd
aan de MR. Hierin is weergegeven hoeveel geld binnen is gekomen vanuit de
ouderbijdrage en wat ermee gedaan is. Maar ook wat de ouderraad/activiteiten
commissie nodig denkt te hebben om alle leuke activiteiten te kunnen organiseren. Dit
ter vaststelling van de ouderbijdrage. Hierop heeft de MR vragen gesteld en daarna is
instemming verleend.
● Jaarplan van de scholen. Dit betreft een plan opgesteld door de directie en leerkrachten,
met daarin onder andere een terugblik over het schooljaar 2019-2020 per
verbeteronderwerp, de jaarplanning van schooljaar 2020-2021, met daarin de doelen, de
toetskalender, formatie en kwalitatieve inzet, financiën en begroting. Dit plan is ter
instemming voorgelegd aan de MR. De MR heeft hierover vragen gesteld aan de directie.
MR is voornemens om instemming te verlenen.

● Jaarverslag MR 2019-2020 en Jaarplan MR 2020-2021. De MR heeft het jaarplan

2019-2020 geëvalueerd en gebrainstormd over het jaarplan 2020-2021. De MR heeft
vastgesteld dat een overgroot deel van de doelstellingen gerealiseerd is. Een paar punten
is opgepakt, maar zou nog verder ontwikkeld kunnen worden in schooljaar 2020-2021.
Eveneens is een 1e opzet van het jaarplan MR 2020-2021 gemaakt. Jaarverslag en
jaarplan MR kunt u inzien zodra deze definitief zijn vastgesteld.

Na deze MR-vergadering heeft er nog een tussentijdse vergadering plaatsgevonden voor de
volgende punten:
● Formatie PCH, uitbreiding formatie groep 7/8 met 1 fte, hierop is instemming verleend ●
Intentieverklaring ten aanzien van een mogelijke fusie tussen de Oranje Nassauschool en de
Vinkenbaan in Muiderberg. Er wordt al geruime tijd tussen beide scholen gesproken over een
mogelijke fusie. In Muiderberg staan nu twee relatief kleine scholen. Met de huidige omvang
kunnen niet alle keuzes gemaakt worden die men zou willen bij de inrichting van het
onderwijsproces. Beide stichtingen zijn van mening dat samenvoeging gaat leiden tot één
sterke school in Muiderberg. Er is bereidheid om hierin de mogelijkheden te verkennen en te
onderzoeken.
De intentieverklaring geeft een gemeenschappelijk kader voor de uitvoering van het
onderzoek het komende jaar. In de voorgenomen intentieverklaring staat dat er komend
jaar onder andere onderzocht gaat worden wat een fusie op zal leveren, hoe de
fusieschool er uit kan komen zien en wat daarvan de effecten zijn. Daarna kan, op basis
van de resultaten van het onderzoek, al dan niet de keuze worden gemaakt voor de
fusie. Deze intentieverklaring is ter instemming voorgelegd aan de MR. De MR heeft
aanvullende vragen voorgelegd aan het bestuur.
Wilt u meer informatie over deze onderwerpen of de volledige notulen/stukken inzien? Dan
kunt u een bericht sturen naar mr@vinkenbaan.nl
De eerstvolgende MR vergadering staat gepland op 27 oktober om 19.30 uur locatie

P.C. Hooftschool.
Coronamaatregelen
Er heeft weer een wijziging in de Coronamaatregelen plaatsgevonden. Op dit moment mogen
alle leerlingen op de basisschool naar school komen met verkoudheidsklachten. Ook is het
testbeleid voor kinderen aangepast. Kinderen met koorts, benauwdheid of veel hoesten dienen
wel thuis te blijven.
Hieronder vindt u de maatregelen, welke ook terug te vinden zijn op
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* geldt:
● Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of
keelpijn) of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of
naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als
het kind een contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont
die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
● Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts,
benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot
de

klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij
of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
● Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden
thuis.
● Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het
huishouden thuis. Krijgt het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. ● Komt
het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of
krijg je een notificatie met de Coronamelder-app, dan gelden voor kinderen tot en met 12
jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor
iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na
melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). Voor
oranje of rode gebieden vanwege corona zie NederlandWereldwijd.
* Let op: h
 et huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet
getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.
Jonge kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar kinderopvang en basisschool.
Kinderen van 0 tot 4 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen
of keelpijn) mogen naar het kinderdagverblijf of de gastouderopvang, als zij geen koorts of
andere klachten passend bij het nieuwe coronavirus hebben. Dit geldt ook voor kinderen die in
groep 1 of 2 van de basisschool zitten, zij mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) naar school of de buitenschoolse opvang.
Tijdelijk mogen alle kinderen in de basisschoolleeftijd met alleen verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) naar school.
Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:

● een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus en klachten
ontwikkelen;
● deel uitmaken van een uitbraakonderzoek;
● ernstig ziek zijn.
* Let op: h
 et huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet
getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.
Kinderen tot en met 12 jaar die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel)
hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Neem contact op met
de huisarts als je kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard
getest worden.
Kinderen die negatief zijn getest op COVID-19 kunnen weer naar school, ongeacht of zij
klachten hebben. Zij blijven wel thuis gedurende de quarantaineperiode als ze een
huisgenoot hebben die positief is of een huisgenoot hebben met koorts of
benauwdheidsklachten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 oktober ‘20

