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Beste ouders, verzorgers, 

Het jaar zit er bijna op. We hebben de nodige zomerse dagen al beleefd en hopen op een zonnige 
zomer voor iedereen.  
Een aantal scholen heeft de groepsindeling al gecommuniceerd en een aantal nog niet. Dit heeft te 
maken met onzekerheden. We willen pas communiceren als we zeker zijn van de groepsindeling.  
We hebben veelal goede reacties mogen ontvangen op de bekende groepsindelingen. Dat is erg 
prettig. Bij vragen is de locatiecoördinator of de directie bereikbaar. Goed om te melden is dat er niet 
getornd wordt aan de indeling. U mag erop vertrouwen dat wij te allen tijde ons uiterste best doen 
voor alle kinderen en onze onderwijsprofessionals. 

HVB in Ameide  

Misschien heeft u het al in de krant gelezen... De Hendrik van Brederode in Ameide trekt na de 
vakantie in een nieuw gebouw en doet dat met een nieuwe naam! Hieronder ziet u de nieuwe naam en 
het nieuwe logo. We hebben veel positieve reacties ontvangen en voelen ons trots, maar belangrijker 
nog: de kinderen zijn trots! 

 

 

 

 

 

Correcties op enkele teksten in de schoolgids 

In de schoolgids die aan het begin van het schooljaar verscheen staan enkele teksten die niet geheel 
juist of niet voldoende duidelijk waren. Daar heeft de inspectie van het onderwijs ons op gewezen. 

Het betreft op de eerste plaats de tekst over schorsing en verwijdering. De juiste tekst had moeten 
zijn: 

Regels voor schorsing en verwijdering 

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden 
genomen:  
• Schorsing  
• Verwijdering  
Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een 
exemplaar van dit protocol verstrekt. 

Schorsing 

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee 
te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. 



   

 

   
 

Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en 
brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte. 

Verwijdering 

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de 
redenen die daaraan ten grondslag liggen. 

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken. Het “Protocol voor 
schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar. 

Bij een aantal scholen binnen o2a5 was de tekst met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage en 
de bijdrage voor schoolreis of schoolkamp niet voldoende duidelijk. 

In de schoolgidsen had duidelijk vermeld moeten staan dat de ouderbijdrage voor activiteiten in de 
school altijd vrijwillig is. Bij niet of deels betalen van de ouderbijdrage mag een leerling niet worden 
uitgesloten van activiteiten. Ook de bijdrage voor schoolreis of schoolkamp is vrijwillig. 

In de schoolgids van schooljaar 2019-2020 zullen correcte teksten worden opgenomen. 

Inspectie  

Zoals u heeft begrepen uit bovenstaande tekst is de inspectie op bezoek geweest bij ons bestuur. Het 
onderzoek was erg positief. Van ons cluster is alleen De Vlindertuin bezocht. De inspectie oordeelt 
met onvoldoende of voldoende. Voor een oordeel ‘goed’ moet een speciaal verzoek worden 
ingediend. De Vlindertuin is voldoende beoordeeld. Daar zijn we heel blij mee. Nog mooier is dat de 
inspectie heeft aangegeven dat de school een verzoek mag doen voor een oordeel goed. Wij zijn zeer 
trots op het team en alle kinderen.  

Obs De Meester Vos - Hoef en Haag 
Na de zomervakantie zullen er drie cabines bij de school komen te staan voor de scholen van de 
andere besturen. Verder zal er in de komende raadsvergadering een besluit worden genomen over de 
noodlocaties voor langer termijn. Het proces vordert gestaag en er wordt beetje bij beetje meer 
duidelijk.  
 

Clusterdirectie  

De meeste ouders weten inmiddels dat de clusterdirectie bestaat uit Frank Balk, Liane Tillema en 
Denice Hopkoper. Voor nieuwe ouders voegen we onderstaande foto toe aan deze nieuwsbrief, zodat 
u een gezicht heeft bij de namen. De clusterdirectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor 6 scholen in 
Vianen-Zederik.  

                                               Denice             Liane  
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Brei met elkaar een goed eind aan dit schooljaar en pak de draad weer op, op 2 september! 

 
 

Vriendelijke groeten, 

 

Frank Balk, Liane Tillema, Denice Hopkoper 


