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Evaluatie enquête  
Op de vorige week uitgezette enquête hebben we veel reacties gekregen. 
Hartelijk dank daarvoor! Op deze manier kunnen we ons afstandsonderwijs 
evalueren en verbeteren waar nodig. De enquête hebben wij geëvalueerd. Een 
samenvatting inclusief diagrammen vindt u in de bijlage van het Parro bericht. 

Op zoek naar onze nieuwe schoolleider 
Sinds deze week staat de vacature voor onze nieuwe schoolleider uit. Via verschillende kanalen is de 
vacature te vinden. Door deze te delen bereiken we nog meer mensen. Wie weet kent u iemand binnen uw 
netwerk die interesse heeft.   

Inmiddels hebben we ook de BAC (benoemingsadviescommissie) samengesteld. Deze bestaat uit de 
beleidsmedewerker personeel (tevens voorzitter van de commissie), een MT-lid, een teamlid en twee 
ouders van school waarvan in ieder geval een MR-lid. De BAC zal de gesprekken met de kandidaten gaan 
voeren. In maart zullen de gesprekken plaatsvinden. 

We hopen dat we voor onze school een gedreven schoolleider kunnen vinden die zich duurzaam wil 
inzetten. 
 

Klik hier voor de vacature op LinkedIn en hier voor de profielschets op de KPOA website.  

Inzet pedagogisch medewerkers op de noodopvang 
Eerder hebben we u bericht over de hoge druk in de noodopvang. 
Dagelijks komen er zo’n 70 à 80 kinderen naar school. Om de leerkrachten 
hierin te ondersteunen hebben we de hulp ingeroepen SKA kinderopvang. 
Pedagogisch medewerkers die bij hen een week niet in het rooster staan 
kunnen bij ons ingezet worden. Een fantastische samenwerking en een 
leuke uitdaging! Wij willen SKA kinderopvang hartelijk bedanken voor het 
meedenken en het mogelijk maken van het inzetten van pedagogisch 
medewerkers!  
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Vanuit de zorg/ IB 
De periode van de lockdown kan zorgen voor spanningen in huis. Het combineren van werk, begeleiden van 
kinderen met hun huiswerk, zorgen over het virus/ gezondheid en dergelijke is een behoorlijke uitdaging. 
We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u behoefte heeft aan ondersteuning. 

Heeft u vragen over de begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. 
Mochten dan nog niet alle vragen beantwoord zijn, dan kunt u ook contact opnemen met de intern 
begeleider. Intern begeleider groepen 1-4 Jantine van den Berg j.vandenberg@kpoa.nl en intern begeleider 
groepen 5-8 Sandra Goldewijk s.smink@kpoa.nl. Mail gerust! 

Als ouder kunt u ook behoefte hebben aan ondersteuning thuis. Daarvoor verwijzen wij u naar de GGD of 
naar het wijkteam. Contact GGD: 0334600046 en contactpersoon wijkteam: Henri Heijink: 
H.Heijink@wijkteam-amersfoort.nl 

U kunt ook contact opnemen met IndeBuurt033 via de app met Esli 0643705899. Zij beantwoordt vragen 
over het opgroeien en opvoeden van uw kind. 

 

Schoolplein 
Donderdag 28/01 j.l. is er overleg geweest met de gemeente en SKA over het gebruik van het 
schoolplein.  We hebben gesproken over mogelijke alternatieven en oplossingen. Deze worden de 
komende periode onderzocht. De komende maanden blijven we in gesprek met elkaar om tot een goede 
oplossing te komen. Uiteraard houden we u op de hoogte. We zijn overeengekomen dat het plein niet 
vanaf maandag (1 feb.) afgesloten wordt. 
  


