
 
 

 

Noordwijk, 17 augustus 2022        
  

Beste ouders/verzorgers, 

 

De vakantie loopt ten einde; het ‘gewone’ leven gaat weer beginnen. Ik hoop dat u terug kunt kijken 

op een goede, gezellige tijd met elkaar. Het team is deze week al op school begonnen en treft de 

nodige voorbereidingen om samen met de leerlingen weer aan de slag te kunnen gaan. We zien 

ernaar uit om maandag 22 augustus vanaf 8.30 uur uw zoon/dochter (weer) te ontmoeten! 

 

Janny Voortman 

 

 

Kennismakingsmiddag 

Net zoals vorig jaar willen we u als ouders/verzorgers de gelegenheid geven om kennis te maken met 

de begeleiders en de medeleerlingen van de klas van uw zoon/dochter. Op vrijdagmiddag 26 

augustus bent u vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur welkom in het lokaal van uw kind.  

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

In maart is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen, door leerlingen, personeelsleden en door 

ouders/verzorgers. Hartelijk dank als u deze hebt ingevuld! Graag zou ik de uitkomst van dit 

oudertevredenheidsonderzoek met u willen bespreken. Om zoveel mogelijk ouders/verzorgers de 

kans te geven om hierbij aan te kunnen sluiten, stel ik voor dinsdagavond 6 september om 19.30 uur 

op De Oeverpieper.  

Mocht deze tijd niet uitkomen, dan zou er ook uitgeweken kunnen worden naar bijvoorbeeld vrijdag 

26 augustus – als u toch al komt voor de kennismakingsmiddag. We zouden dan kunnen starten om 

12.00 uur – dan zorg ik dat er een lunch klaarstaat!  

Graag hoor ik van u als u van de partij wilt zijn en naar welke datum uw voorkeur uitgaat. Zou u een 

mail willen sturen aan Suzanne? Dat kan op het volgende e-mailadres: skoning@resonansonderwijs.nl  

Ik hoop veel ouders/verzorgers te spreken over het tevredenheidsonderzoek. 

 

 

Bericht van het Resonans-bestuur 

 

Besluit vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen 
In de vergoedingen die scholen van de overheid krijgen is geen bijdrage opgenomen voor 

extra activiteiten voor leerlingen, zoals schoolreisjes, schoolkamp, paaslunch, Sint en kerst. 

Om die reden vragen scholen al jaren een ouderbijdrage.  

In de afgelopen periode besteedt de overheid steeds nadrukkelijker aandacht aan de 

vrijwillige ouderbijdrage. 

Bij alle activiteiten in schoolverband mag er geen onderscheid gemaakt worden in deelname 

door leerlingen vanwege het wel of niet betalen van de ouderbijdrage.  

De inkomsten uit deze vrijwillige bijdrage door ouders neemt de afgelopen jaren af. 

Daarnaast zorgt het innen van deze bijdrage voor veel administratieve last.  
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Resonans verkeert in een financieel goede positie en de ouderbijdrage is daardoor niet 

noodzakelijk meer om de activiteiten voor de leerlingen doorgang te laten vinden.  

Het college van bestuur heeft daarom, met instemming van de oudergeleding van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), besloten, dat vanaf schooljaar 2022-

2023 de vrijwillige ouderbijdrage voor alle scholen van Resonans wordt afgeschaft. De 

scholen bekostigen de activiteiten voor leerlingen voortaan vanuit hun eigen begroting.  

De keuze voor activiteiten blijft onveranderd aan de scholen zelf.  
 

Tevredenheidsonderzoeken 

We hebben van meerdere ouders reactie gekregen dat er onvrede is over de vraagstelling in 

de tevredenheidsonderzoeken. De afstemming met de doelgroep was niet voor alle locaties 

passend. We danken de ouders die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te 

vullen.   

We evalueren het proces en de vragenlijsten en we denken erover na hoe we dit een 

volgende keer kunnen verbeteren. De GMR is hierin ook betrokken. In toekomstige 

vragenlijsten zal meer afstemming op de doelgroep nodig zijn. 

 

 

Schoolgids 

Op de website www.oeverpieper.nl staat de nieuwe schoolgids met alle informatie voor schooljaar 

2022-2023. Mocht u vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op met de school: 

telefoonnummer 06-12457370. We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

8.00 – 16.30 uur en op woensdag van 8.00 – 14.00 uur.  

 

 

Lokalenindeling schooljaar 2022-2023 

 

Voor de indeling van de lokalen voor schooljaar 2022-2023 zijn we overgegaan naar zes lokalen. We 

hebben hiervoor gekozen om de basisbezetting steviger neer te zetten. Mocht er een juf of meester 

ziek worden, is de kans kleiner dat de leerlingen afgebeld moeten worden. Gevolg is wel dat in de 

meeste lokalen vijf leerlingen zitten in plaats van vier.  

 

Lokaal 1  

Leerlingen: Nawfal, Giovanny, Jordy, Nigel en Mike 

Personeel: Geertje, Gerrit, Tom en Dini 

 

Lokaal 3 

Leerlingen: Thomas, Shakil, Jayshon en naar verwachting komen hier nog twee jongens bij 

Personeel: Geertje, Renske, Mariska, Fenna en Alex 

 

Lokaal 5 

Leerlingen: Abdimaalik, Desley, Giovanni, Thijs en Mohamed Yassir 

Personeel: Geertje, Dennis, Saskia en Daniëlle 

 

Lokaal 6 

Leerlingen: Rayan, Ronald, Julia en naar verwachting nog een jongen 

Personeel: René, Martin en Alex 
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Lokaal 7: 

Leerlingen: Nikita, Alex, Franklin, Lieke en Sami 

Personeel: Lisa, Bram, Yentl en Larissa 

 

Lokaal 8: 

Leerlingen: Luciano, Randy, Milan en Marcello 

Personeel: Roelof en Bren 

 

 

 

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2022-2023 
Studiedag    donderdag 29 september 2022 

Studiedag    vrijdag 30 september 2022 

Herfstvakantie    24 t/m 28 oktober 2022 

Studiedag    maandag 5 december 2022 

Studiedag    dinsdag 6 december 2022 

Kerstvakantie    23 december 2022 vanaf 12.00 uur t/m 6 januari 2023 

Studiedag    maandag 6 februari 2023 

Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 3 maart 2023 

Studiedag     donderdag 6 april 2023 

Goede Vrijdag en Pasen   vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie    24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart    donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

Tweede pinksterdag   maandag 29 mei 2023 

Studiedag    dinsdag 30 mei 2023 

Zomervakantie    7 juli 2023 vanaf 12.00 uur t/m 18 augustus 2023 

 

 

Onderwijs-zorgarrangement De Oeverpieper  
Gruenepad 2 
2203 EZ Noordwijk  
Tel: 0612457370 (bereikbaar tussen 8:00 uur en 16:30 uur) 
www.oeverpieper.nl 
Afdelingsdirecteur: Janny Voortman 
jvoortman@resonansonderwijs.nl  
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