
 

 

 

 

 

                                                                 
Nieuwsbrief nr. 4                                                           Buren, 9 december 2015 

Beste ouders/verzorgers, 

Terugkijkend op een hele goede ouderavond over de inspectie, ons schoolpan en de 
werkwijze volgens ‘de 7 gewoonten van effectief leiderschap’ van Covey kunnen we met veel 
plezier deze decembermaand vieren. We waren erg blij met de grote aanwezigheid van 
ouders en zullen ook in het komende jaar bijeenkomsten organiseren over onze manier van 
werken op de Beatrixschool. 

Kinderen vrij op 11 december 
Denkt u aan de studiedag op vrijdag 11 december aanstaande? De kinderen zijn deze dag 
vrij. Het team gaat deze dag aan de slag met gewoonte 4 van Covey (DENK WIN-WIN, zoek 
naar voordeel voor iedereen), gewoonte 5 (EERST BEGRIJPEN, DAN BEGREPEN 
WORDEN, luister voordat je praat) en gewoonte 6 (CREËER SYNERGIE, samen is beter). 

Juf Rosanne en juf Thea 
Op 7 november zijn juf Rosanne en haar man Anton trotse ouders geworden van Luke. Van 
harte gefeleliciteerd! 

Juf Thea herstelt goed van haar heupoperatie en zal maandag 4 januari haar werk hervatten 
op woensdag, donderdag en vrijdag bij de Argonauten en in groep 8. 

Groep 1c 
Maandag 4 januari a.s. starten we met een nieuwe kleutergroep. We hebben juf Sharon 
bereid gevonden deze groep te gaan draaien. In verband met de de komende nieuwe cao op 
1 juli, kan zij in ieder geval tot 1 juli a.s. blijven. Wij hopen natuurlijk dat er voor de laatste 
paar dagen ook een oplossing komt, zodat zij ook het schooljaar met de kinderen kan 
afsluiten. 

Voorschoolse opvang en Buitenschoolse opvang op de Beatrixschool 
Vindt u het belangrijk dat uw kind na school sport en beweging krijgt? 

Sinds september zit er een BSO in de Beatrixschool. Deze BSO heet 'Drakensteijn'. 
Hier worden sportlessen gegeven door een gediplomeerd gymdocent. Naast de sportlessen 
krijgen de kinderen tijd om vrij te spelen, zowel binnen als buiten, te knutselen en andere 
leuke activiteiten. 
Drakensteijn is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 tot 18.30. 
 
Ook bieden wij vanaf 1 januari a.s. Voorschoolse Opvang op de locatie Drakensteijn in 
Buren. Vanaf 7.30 tot 8.30 uur. Uw kind wordt door de leidster naar de klas gebracht. 
 
Wilt u meer informatie of een inschrijfformulier, loop dan gerust even binnen tijdens de BSO-
tijden of haal een informatieboekje en inschrijfformulier bij de schoolleider Jacqueline de 
Fouw.   
 



Visie BasisBuren op afname aantal leerlingen 
Het zal niemand ontgaan: in veel gebieden in Nederland is een krimp van de bevolking te 
zien. Het gaat hier vaak om plattelandsgebieden en regio’s in noord, zuid en oost Nederland. 
Ook de Betuwe heeft hier mee te maken. Alle scholen van BasisBuren hebben als gevolg 
van deze zogeheten ontgroening (afname van het aantal 4- tot 12-jarigen), te maken met 
een stevige leerlingendaling. Als grootste aanbieder van onderwijs binnen de gemeente 
Buren heeft BasisBuren een belangrijke positie in het debat over leren en ontwikkelen in de 
gemeente in de toekomst. 
 
Ons standpunt ten aanzien van de problematiek rond krimp, ontgroening en schoolgrootte is 
dat we goed, eigentijds en passend onderwijs bieden. We willen onze kinderen een veilige 
en uitdagende leeromgeving bieden, voorbereiden op de toekomst en een brede blik op de 
wereld geven. Daarnaast heeft BasisBuren ook zorg te dragen voor een toekomstgerichte, 
stabiele organisatie, waarin goed werkgeverschap, adequate en veilige huisvesting, een 
solide financiële organisatie belangrijke voorwaarden zijn om dat goede onderwijs te geven. 
Motto voor de komende vier jaar is Samen Groeien. 
 
In de eerste maanden van dit schooljaar zijn er gesprekken geweest met allerhande mensen 
om het probleem te verkennen. Er is gesproken met schoolleiders, de Raad van Toezicht, de 
GMR, verschillende andere schoolbesturen en opvangorganisaties. Op 10 november jl heeft 
er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers van alle scholen – ouders, 
leerkrachten, interne adviseurs en schoolleiding – aanwezig waren, alsmede bestuurders 
van andere onderwijsorganisaties, instellingen voor kinderopvang, de gemeente Buren, de 
GMR, kinderen en onze Raad van Toezicht. Doel was om informatie te delen en samen na te 
denken over de situatie rond krimp, de mogelijke gevolgen en de alternatieven. Aanleiding 
voor de avond was een startnotitie die is geschreven door het bestuur van BasisBuren, 
waarin de context van onze stichting in relatie met de krimp-problematiek, wordt toegelicht. 
 
Het is inmiddels duidelijk: niets doen is geen optie. Onze opdracht is om goed onderwijs 
behouden, in combinatie met andere voorzieningen voor kinderen. We zullen toe moeten 
naar meer samenwerking met partners, zoals andere scholen, kinderopvang en wellicht 
sport, cultuur en vrije tijd. Of het mogelijk en wenselijk is om dat op alle plaatsten te 
organiseren waar nu scholen staan moeten we onderzoeken en bespreken. De komende 
periode zullen we gebruiken om meer gericht met de scholen, de ouders, gemeente en 
overige instellingen in gesprek te gaan. Doel is om medio januari een meer concreet plan te 
presenteren over de toekomst. In de periode januari – juli 2016 zullen we dan samen met 
individuele scholen de scenario’s verder uitwerken. Dit willen wij doen samen met de raden 
van medezeggenschap, de leerkrachten en schoolleiders. Open en transparant. De 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zal dit proces positief kritisch blijven volgen, 
ons bevragen en de vinger aan de pols te houden. In juli ligt er dan een uitgewerkt plan hoe 
we de toekomst van ons onderwijs vorm gaan geven. Mochten daar vergaande stappen in 
worden beschreven, zoals het samengaan van scholen, al dan niet met andere instellingen, 
dan zal het waarschijnlijk nog twee jaar duren, voordat er concrete stappen gezet gaan 
worden.  
 
Namens het team 
obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 
 


