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Terugkijken 

Het jaar is voorbij gevlogen! Hoe komt dat toch dat je achteraf denkt dat de tijd zo snel gaat? Om een 

paar hoogtepunten te noemen: invoering van de Kanjertraining voor de hele school, de keuze voor 

Staal, de nieuwe taalmethode, en nieuwe stoeltjes voor de kleuters op de valreep.  

Achter de schermen is echter nog veel meer gebeurd! Overleg over de toekomst van de school en de 

schooltijden, het inrichten van goede leersituaties voor meer- en hoogbegaafde kinderen en het op 

niveau krijgen van ons onderwijs. De rekenlessen zijn veranderd door een vernieuwde didactische 

aanpak. Verschillende thema’s zijn in de groepen uitgewerkt waarbij kunst een natuurlijke plek in het 

leren krijgt. Alle leerkrachten hebben zich ook op een bepaald gebied ingespannen om boeiend 

onderwijs voor onze kinderen te realiseren.  

Op de afgelopen studiedagen hebben we de resultaten met elkaar gedeeld en gezien dat we op de 

goede weg zijn.  

Voor volgend schooljaar hopen we met de nieuwe taalboeken aantrekkelijk en betekenisvol 

taalonderwijs te kunnen gaan geven. 

Tevreden? Laat het de leerkracht weten! Heeft u tips? Van harte welkom! 

Groei 

Niet alleen alle kinderen zijn gegroeid, ook de school maakt een gestage groei door. In juni hebben 

we onze 700e leerling ingeschreven. Dat klinkt al heel groot!  

Het is voor ons de uitdaging om de betrokkenheid in de school te behouden. Dat heeft onze school 

zo groot gemaakt. Over twee jaar is de school uitgegroeid tot een school met meer dan 28 groepen 

en zo’n 750 kinderen. Past dat allemaal in de gebouwen? Volgend schooljaar nog net! 

We hebben volgens de richtlijnen al recht op 3 extra onderwijsruimtes/lokalen. Omdat we geen 

derde locatie willen, is er intensief overleg met de gemeente om uitbreiding bij Cereol te realiseren. 

We hebben vertrouwen in een tijdige oplossing. 

Ter gelegenheid van het inschrijven van onze 700e leerling heeft het college van bestuur van de KSU € 

700 gedoneerd aan het diabetesfonds. Dit om te stimuleren dat kinderen met diabetes type 1 

‘gewoon’ naar school kunnen! 

Een bericht over de stand van zaken m.b.t. de schooltijden 

Het afgelopen jaar zijn we samen met een denktank, samengesteld uit een groep ouders, de 
Dominicusschool toekomstbestendig aan het maken. Een belangrijk onderdeel is hierbij verandering 
van schooltijden.  
 
Wij zijn in overleg met de MR en kunnen geen definitief plaatje presenteren. Dit betekent dat de 
schooltijden vooralsnog ongewijzigd blijven. Mochten de tijden gaan veranderen, dan hoort u zes 
maanden voor de invoering van de nieuwe schooltijden hoe het plaatje eruit gaat zien.  
 
We houden u op de hoogte. 

Oudergeleding Medezeggenschapsraad en Lex de Goeij, schoolleider 

 

 



Groepsbezetting 2017-2018 

groep leerkracht   opmerkingen 

1-2a Mirjam de Zee maandag t/m donderdag   

Marja Boersma vrijdag   

1-2b Madelon Spoel ma di woe vrij   

Manon vd Hoven donderdag   

1-2c Imke Molenaar maandag t/m vrijdag   

      

1-2d Lisette Boxem ma di woe Isabelle Rogier vervangt ma t/m 
vrij tot einde verlof Lisette. 

Vacature do  vrij  per 23-10-2017 

1-2e Laurian Jacobs ma woe do vrij   

Manon vd Hoven dinsdag   

1-2f Evelien Sparidaens ma di   

Judith Dorrestein woe do vrij   

1-2g Liesbeth Jaspers ma di woe Michelle de Langen vervangt 
Liesbeth ma t/m vrij tot einde 
verlof Liesbeth. 

Vacature do vrij  per 1-1-2018 

1-2h Marja Boersma ma di   

Nicolette vd Schoot woe do vrij   

3a Irma Braakman ma di woe   

Claudia Hannink do vrij   

3b Marjolein Paauw ma di woe   

Marion de Reuver woe do vrij   

3c Inge Miseré ma di vrij   

Lisette de Boeck woe do vrij   

3d Sanne van 
Greevenbroek 

maandag t/m vrijdag   

      

4a Mirjam Elbertse ma di woe   

Maria Jansen woe do vrij   

4b Jantien Doop ma di   

Marleen Harmsel woe do vrij   

4c Marleen vd Velden maandag t/m donderdag   

Jenke van Middelkoop vrijdag   

4d Jenke van Middelkoop ma di   

Lizet van Asperen woe do vrij   



5a Isabel Cloosterman ma di woe   

Muriel Nohlmans do vrij   

5b Eline Zoun maandag t/m vrijdag  vanaf 8-1-2018: woe do vrij 

Martine Hooijer 
 

 vanaf 8-1: ma di 

5c Saskia Knaven ma di woe vrij   

Jenke van Middelkoop donderdag   

6a Ad Elbertse maandag t/m donderdag   

Lieke de Zeeuw vrijdag   

6b Renske Fonville dinsdag t/m vrijdag   

Isabelle Waardenburg maandag   

6c Nikki Overakker ma woe do vrij   

Joshi Verschuren dinsdag   

7a Dianne te Velde ma di   

Karen vd Lugt woe do vrij   

7b Jelle van Zelst ma woe do vrij   

Isabelle Waardenburg dinsdag   

7b Martijn Dijksma maandag t/m vrijdag   

      

8a Jordy Walschots ma di woe   

Corine Willemsens do vrij   

8b Kevin Senft ma di woe vrij   

Dagmar de Goede donderdag   

Behalve de groepsleerkrachten is er ook een uitgebreid deskundig ondersteuningsteam. Dat vindt u 

op de website! 

Schoolleiding 

Tilly Melissen is in mei benoemd als collega schoolleider van de St. Dominicusschool. Op de 

studiedagen van 19 en 20 juni heeft ze kennis gemaakt met het team. In het nieuwe schooljaar zal ze 

maandag, dinsdag en donderdag aanwezig zijn. Lex de Goeij zal dinsdag t/m vrijdag aanwezig zijn. 

Vanaf de eerste schooldag zal zij ook ‘bij de deur’ staan om u te verwelkomen.  

Naast de schoolleiders zijn de bouwleiders vast aanspreekpunt op school. 

 Onderbouw: Jantine Gieteling (ma-woe-vrij) 

 Middenbouw: Mieke Dekker (ma-di do) 

 Bovenbouw: Dagmar de Goede (ma-di-do-vrij) 

Opbrengst Parade di Domi  

Tijdens de afscheidsslinger van groep 8 is de opbrengst van de Parade di Domi bekend gemaakt aan 

de kinderen. Bijna € 5000, verdeeld over de drie goede doelen. 



* De Taalschool in Utrecht. De kinderen van de St. Dominicusschool hebben samen met de St. 

Dominicusparochie al heel veel boeken voor de vluchtelingenkinderen ingezameld. Behalve lezen, is 

ook speelgoed belangrijk voor het geluk van de kinderen. Met het geld van de Parade gaat de 

Taalschool een Speelotheek opzetten. 

*Partnership Foundation. Deze stichting zet zich in voor straatkinderen of andere kinderen die het 

moeilijk hebben in Indiase steden. De stichting zorgt dat deze kinderen onderwijs krijgen en dat ze 

door ‘buddy’-programma’s in aanraking komen met kinderen van beter gesitueerde scholen. Mette 

(groep 7) en Jelka (groep 5) Unck hebben samen met hun vader een aantal scholen bezocht in India 

en zijn ambassadeur van dit project geworden.  

* Stichting ZeP (Zorg en Participatie). Deze stichting zet zich in voor kinderen met een geestelijke of 

fysieke beperking. Samen spelen of sporten is voor de meeste kinderen vanaf 4 of 5 jaar de 

gewoonste zaak van de wereld. Voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking niet. Hoe 

ontmoet je leeftijdsgenoten? Hoe sluit je vriendschappen? ZeP helpt hierbij.  

Voor ieder doel is € 1597,75 beschikbaar! Alle ouders en kinderen die er aan bijgedragen hebben: 

Hartelijk dank! 

Verkiezingen Medezeggenschapsraad. 

Begin juni zijn de verkiezingen voor een nieuw lid van de medezeggenschapsraad gehouden. Er 

werden 148 geldige stemmen uitgebracht. De meeste stemmen gingen naar Jurriaan Dolman. Hij is 

het nieuwe lid in de MR. In het begin van het schooljaar is de eerste bijeenkomst. 

Kalender 

De papieren kalender die we ieder jaar uitgegeven, krijgt ieder gezin in de eerste schoolweek mee. 

Ondanks de digitale mogelijkheden blijkt de papieren kalender nog steeds een waardevol plan-

instrument in de drukke gezinslevens van onze school. Mocht u de kalender niet gebruiken, dan 

maken we er graag iemand anders blij mee. 

Ventilatie 

In de vakantie wordt er een begin gemaakt met een groot ventilatiesysteem in de lokalen op de 

benedenverdieping. 

Met dit systeem komt er altijd frisse lucht in de lokalen, ook als de ramen gesloten zijn. Dit wordt 

gedaan in het kader van de regeling ‘’ frisse scholen”. 

 

Wij wensen alle kinderen die vandaag zijn afgezwaaid veel succes op hun VO-school en u allemaal 

een heel goede vakantie. Wij zien u graag maandag 21 augustus! 

 


