
  

Nieuwsbrief 10 schooljaar 2019-2020 
 

Belangrijke data: 
1 juni Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij 

16 juni Juf Dianne jarig 

20 juni Juf Ineke jarig 

24 juni Kleuters vrije dag 

26 juni Juf Nicole jarig 

30 juni Studiedag: alle leerlingen vrij 

 

 

Voorwoord 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Mei was een maand die rustig verlopen is. Veel kinderen waren blij dat ze weer naar 

school toe mochten en leerkrachten waren weer blij met het contact met de kinderen. 

Wij zijn sinds 28 mei 2020 in het bezit van nieuwe richtlijnen. Morgen ontvangt u een 

brief waarin staat hoe het onderwijs er per 8 juni 2020 uit gaat zien. 

 

Vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

 

Verkeerssituatie 
 

Voor de school is de verkeerssituatie gewijzigd. Er zijn immers verkeersborden 

geplaatst en er is belijning aangebracht.  

Aan u het vriendelijke verzoek om zo ver als mogelijk bij de school vandaan te 

parkeren. Dit zorgt ervoor dat we de verkeerssituatie rondom de school zo veilig 

mogelijk houden. Alvast bedankt. 

 

 

 

                                          
 

http://www.zevensprong.nu/


Nieuws van de Veluwse Onderwijsgroep 
 

Nieuwe ontwikkelingen Veluwse Onderwijsgroep  

De Veluwse Onderwijsgroep, waartoe de Zevensprong behoort, staat voor eigentijds en 

vooruitstrevend onderwijs, zodat we onze leerlingen goed voorbereiden op hun 

toekomst. Om dat te bieden moeten we continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo 

willen we meer aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en meer maatwerk voor onze 

leerlingen realiseren. Op die manier doen we nog meer recht aan de verschillende 

talenten, ambities en mogelijkheden van onze leerlingen. Tegelijk worden we 

geconfronteerd met een aantal stevige uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan het 

lerarentekort. Deze ontwikkelingen vragen van de Veluwse Onderwijsgroep om 

innovatie en intensieve samenwerking. In dat kader is het college van bestuur van plan 

om het vmbo anders in te richten en een samenwerkingsbestuur te vormen.  

Versterkt Vmbo  

Onder de noemer Versterkt Vmbo gaat de Veluwse Onderwijsgroep de komende jaren 

aan de slag met een herontwerp van het vmbo. In de toekomst richten we twee nieuwe 

vmbo-scholen op met een sterk toekomstgericht onderwijsconcept, waarin meer ruimte 

is voor maatwerk en praktijk en waarin leerlingen meer keuzemogelijkheden hebben. 

De drie bestaande vmbo-scholen zullen op termijn in de twee nieuwe scholen opgaan.  

Samenwerking  

Voor innovaties als deze is samenwerking cruciaal. Om die samenwerking te faciliteren 

wil het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep een samenwerkingsbestuur vormen, 

waarin de vijf stichtingen waaruit de Veluwse Onderwijsgroep nu bestaat, opgaan. 

Binnen het samenwerkingsbestuur kunnen scholen hun openbare karakter of 

levensbeschouwelijke identiteit behouden.  

Meer informatie  

De komende periode spreken de medezeggenschapsraden van de Veluwse 

Onderwijsgroep en de gemeente Apeldoorn zich uit over de plannen voor het vmbo en 

een samenwerkingsbestuur. De Veluwse Onderwijsgroep informeert u bij nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

Jeugdlintje 
 

Op zoek naar jonge helden! 

Ook in dit bijzondere jaar is gemeente Apeldoorn op zoek naar kinderen en jongeren die 

zich belangeloos inzetten voor anderen of voor Apeldoorn. Want deze jonge helden 

willen we graag belonen met een Jeugdlintje! 

Geef een jonge held op! 

Kent u iemand van maximaal 20 jaar oud, die iets bijzonders heeft gedaan? 

Bijvoorbeeld een lange tijd vrijwilligerswerk doet, een heldendaad verricht of een actie 

organiseert voor een goed doel? Geef hem of haar dan op! Ga 

naar www.apeldoorn.nl/jeugdlintje en vul het formulier in. Hier vindt u ook meer 

informatie over het Jeugdlintje en de jonge helden van 2019. 

Opgeven kan tot 1 oktober. Op vrijdag 20 november worden de Jeugdlintjes uitgereikt. 

 

 
 

MR nieuws 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

De laatste MR vergadering was in januari. Door de corona maatregelen is 

het ons niet gelukt om in maart te vergaderen. Daardoor hadden we 

afgelopen vergadering (18 mei) een volle agenda. Graag willen we weer 

een en ander met u delen. 

http://www.apeldoorn.nl/jeugdlintje


We zijn door de directie bij gepraat over alle ontwikkelingen en ervaringen rondom de 

corona maatregelen. Ook hebben we de ervaringen vanuit ouders/verzorgers waar wij 

over ingelicht zijn, gedeeld met de directie. Dit waren met name positieve geluiden. 

De directie heeft ons ook ingelicht over andere lopende zaken, zoals het opstellen van 

het plan voor de formatie schooljaar 2020/2021 en de veiligheidsmaatregelen binnen 

de verkeerssituatie die zijn doorgevoerd. 

Volgend schooljaar komt er een geüpdatete schoolgids beschikbaar, hier heeft de MR 

alvast ideeën/aanpassingen voor aangedragen. 

In de voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat we voor komend schooljaar 

een nieuw MR lid zoeken. Er is 1 aanmelding bij ons binnengekomen, namelijk van 

Wilco Schut, vader van Liam Schut (klas 1/2C). We hoeven dus geen verkiezing te 

houden. We zijn blij hem te verwelkomen in  de MR. 

 

Mocht u nog opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht óf iets willen 

bespreken met de MR, voelt u zich vrij om ons te mailen (mr@zevensprong.nu) of aan 

te spreken bij het schoolplein. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De MR 

 

 

 
 

mailto:mr@zevensprong.nu
http://www.zevensprong.nu/

