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LISELOT BEVALLEN VAN EEN ZOON 
Onze IB’er Liselot is op 6 april bevallen van een wolk 
van een dochter. Ze heet Jasmijn. We feliciteren Liselot, 
papa Luuk en broers Floris en Willem natuurlijk van 
harte met deze mooie dochter en zus...  

STELLA ZWANGER 
Voor wie het nog niet gehoord had….. Stella is in blijde verwachting van haar tweede kind. Dat zal betekenen 
dat ze na de grote vakantie met zwangerschapsverlof zal gaan. Tot die tijd blijft ze naast Maaike het Reuzenbos 
draaien en naast Babette op donderdag en vrijdag in Thule. Maaike is na de mei-vakantie op woensdag, 
donderdag en vrijdag weer present in het Reuzenbos. 
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VERVANGINGEN 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we een paar roerige maanden achter de rug hebben qua 
vervangingen. We hopen dat na de meivakantie de rust weer een beetje teruggekeerd zal zijn. 
Voor Orion is het helaas wel zo, dat Francien nog niet weer aan het werk kan na de meivakantie. 
Lisanne zal haar voorlopig blijven vervangen. Zij zal zoals Francien nog afwezig is fulltime de groep 
draaien. Vanaf 4 juni gaat zij echter drie dagen per week de zwangerschapsvervanging van Yvonne (‘t 
Vlot) doen. Mocht het dan nog nodig blijken, zullen we uiteraard op zoek gaan naar een andere goede 
vervanger voor deze drie dagen in Orion.  

GROEI EN STAMGROEPEN 
Als Peter Petersenschool (en ‘t Vlot) mogen we ons verheugen in een toenemende belangstelling van ouders 
voor het Jenaplanonderwijs. Het betekent dat we afgelopen maand als Vereniging de magische grens van 400 
leerlingen hebben doorbroken. Op dit moment bezoeken 135 kinderen ‘t Vlot en 269 kinderen de PPS. Deze 
groei heeft er voor gezorgd dat ‘t Vlot in een jaar tijd van 4 naar 6 stamgroepen is gegroeid.  
En voor volgend schooljaar zullen we op de PPS de 11e stamgroep opstarten. Gezien de leerlingenverdeling 
over de diverse leerjaren zal dat een vijfde middenbouwgroep worden. 
Dit betekent naast het gebruikelijke doorschuiven van groep 2 en 5 ook een herverdeling van vier naar vijf 
middenbouwgroepen. Dit doen we altijd zo zorgvuldig mogelijk en hebben daar, vanwege de verschillende 
overlegmomenten, wel wat tijd voor nodig. Ons streven is uiterlijk 15 juni de nieuwe stamgroepindeling 
bekend te maken. Mocht het eerder lukken, dan zullen we jullie uiteraard eerder informeren. 
 
Inmiddels hebben we voor beide scholen een leerlingenstop ingesteld voor de groepen 2 t/m 8. Nieuwe 
kleuters zijn natuurlijk nog altijd van harte welkom. Mochten jullie nog broertjes of zusjes hebben die komende 
jaren instromen, zouden jullie deze dan alvast willen inschrijven.  
 

AVONDVIERDAAGSE 
De avondvierdaagse komt weer in zicht.  De organisatie is dit jaar in handen van Isabelle Oosterveld en Leandro 
de Oliveira Marreiros.  
Op maandag 11 t/m donderdag 14 juni vindt de Avond4Daagse dit jaar 
plaats. 
Vertrek en aankomst is vanaf het terrein van De Koepel, te bereiken v.a. de 
Dr Ebelsweg of de Onnerweg. Start van de 5 km om 17.30 en de 10 km om 
18 uur (op donderdag de 10 km om 17.45 uur). 
Meer informatie over aanmelden, kosten, etc. vinden jullie in de apart mee 
gestuurde brief. 
 

VACATURE MR 
MR-lid Mirjam Oosterman stopt er mee als MR-lid namens de PPS ouders. 
De MR is dus op zoek naar nieuwe kandidaten vanuit de PPS. Hieronder 
vinden jullie in de bijlage meer informatie over deze vacature. 
 

VACATURE PENNINGMEESTER 
Ook het bestuur van de VJN is nog op zoek naar uitbreiding. Door het afscheid van de huidige 
penningmeester, Thibaut de Groen, aan het eind van dit schooljaar, is het bestuur naarstig op zoek 
naar een nieuwe penningmeester. 
In de bijlage hieronder een brief van het bestuur met een uitvoerige beschrijving van de taak en 
werkzaamheden van een penningmeester. 
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VERHUIZING BRINKSCHOOL 
Op dit moment zijn we als PPS in goed overleg met de Brinkschool, gemeente en de SKH over een mogelijke 
verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof. Daarbij worden diverse mogelijkheden en varianten 
voor huisvesting bekeken en besproken. 
Op 16 mei is er een informatie-inloop-avond voor betrokkenen (bewoners, ouders, werknemers, etc.)  op het 
gemeentehuis over deze ontwikkelingen (zie persbericht hieronder). Ouders zijn daarbij uiteraard ook van 
harte welkom. Wij zullen daar als school ook aanwezig zijn. Zo nodig zullen we jullie daarna nog aanvullend 
informeren over de mogelijke ontwikkelingen voor de Peter Petersenschool. 
 
 

Informatieavond onderwijshuisvesting Rummerinkhof 16 mei a.s. 
 
De gemeente Haren onderzoekt de mogelijkheden om de Brinkschool te verhuizen 
naar de locatie Rummerinkhof. In augustus 2017 heeft het Harens Lyceum haar 
activiteiten aan de Rummerinkhof beëindigd. Deze locatie is daarmee beschikbaar 
voor een andere bestemming. De Brinkschool kampt vanwege groei met een 
ruimtetekort op de huidige locatie aan de Oude Brinkweg. Ook de Peter 
Petersenschool groeit en heeft uitbreiding nodig. Mocht de Brinkschool verhuizen 
naar de Rummerinkhof, dan leidt dit, met de groei van de Peter Petersenschool, tot 
extra verkeer op de Rummerinkhof en aanpalende wegen en kruisingen. 
 
Graag bespreken wij met u de voorlopige ideeën voor de inpassing van de 
Brinkschool en de uitbreiding van de Peter Petersenschool, alsmede de 
mogelijkheden om het auto- en fietsverkeer voor het brengen en halen van kinderen 
af te wikkelen. Daarvoor nodigen wij u uit voor een inloopavond op woensdag 16 
mei a.s. van 18.30 tot 20.30 uur op het gemeentehuis, Raadhuisplein 10. Op 
deze inloopavond kunt u uw reacties en bevindingen kenbaar maken. 
Op de inloopavond zijn naast medewerkers van de gemeente Haren tevens 
vertegenwoordigers van de Peter Petersenschool, Brinkschool en Stichting 
Kinderopvang Haren aanwezig om een toelichting te geven op het beoogde gebruik van 
de locatie. Wij verheugen ons erop u te ontmoeten op 16 mei a.s. 
 

 
Tot zover voor nu….Iedereen een hele fijne en hopelijk zonnig meivakantie gewenst, 

Team Peter Petersenschool 
AGENDA 
*onder voorbehoud van wijzigingen, voor de uitgebreide actuele agenda, zie onze website! 

 

http://www.jenaplanschool.nl/pps/actueel/agenda
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BIJLAGEN:  

Vacature MR 
 
Betreft: VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD april 2018 

Beste ouder(s),  

Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) van VJN zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die onze MR wil 

komen versterken. De datum van treding is per nieuw schooljaar 2018-2019. 

De MR van VJN overlegt voor zowel ‘t Vlot als de Peter Petersen school (PPS). In de MR zitten afgevaardigden van 
ouders en leerkrachten van beide locaties. De huidige samenstelling is: 
- Esther Flierman (Voorzitter, ouder  ‘t Vlot) 
- Janna Lanting (Secretaris, leerkracht PPS) 
- Gerda van de Berg (Leerkracht PPS) 
- Monika Buist (IB/RT ‘t Vlot) 
- Mirjam Oosterman (ouder PPS) 
- Marije Scheffer (ouder PPS)  
Doordat de dochter van Mirjam het basisonderwijs gaat verlaten, komt er voor de PPS een vacature.  

Wat zijn nu de verantwoordelijkheden van de MR ?  
De MR heeft als taak relevante signalen van ouders en leerkrachten op te vangen en deze (pro)actief met directie 

en/of bestuur te bespreken. De MR is niet een individuele belangenbehartiger maar indien gesignaleerde zaken 

impact (kunnen) hebben op het onderwijs, zullen wij dit gevraagd of ongevraagd met het bestuur of directie delen 

en zo mogelijk meedenken over de oplossing. Zo heeft  de MR bijvoorbeeld in de afgelopen periode met de directie 

gesproken over de schooltijden en alle ontwikkelingen op het gebied van huisvesting op beide locaties.  

De MR heeft formeel instemmingsrecht voor belangrijke onderdelen van het beleid. Daarnaast zijn er onderwerpen 
waarover wij adviesrecht hebben. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap 
voor Scholen (WMS). De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar, afwisselend in Haren en Hoogezand. 
 
De procedure  
Kandidaten kunnen zich tot en met dinsdag 15 mei as. aanmelden bij  de secretaris  van de MR  (email: 

janna@jenaplanschool.nl). Rond 28 mei zullen de kandidaten worden voorgesteld aan alle ouders via De Brief (per 

mail). Maandag 4 juni krijgen alle oudste kinderen een brief mee naar huis waarin een stembiljet zit. Bij deze ons 

verzoek aan alle ouders om dit biljet die week in te leveren in de stembus die in de schoolhal zal staan. Op 9 juni 

worden de kandidaten geïnformeerd over de uitslag en in de week van 11 juni worden alle ouders geïnformeerd.  

Wanneer je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met één van de leden op het schoolplein of per mail naar 

Esther (voorzitter email: estherflierman@gmail.com) of Janna (secretaris email: janna@jenaplanschool.nl). 

Fijne meivakantie! 

De Medezeggenschapsraad 

  

mailto:janna@jenaplanschool.nl
mailto:estherflierman@gmail.com
mailto:janna@jenaplanschool.nl
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Vacature bestuur 
 
Hoogezand/Haren, 25 april 2018 
 
Betreft: Oproep penningmeester  
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De PPS in Haren en ’t Vlot in Hoogezand vormen samen de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord. 
Het unieke van deze vereniging is dat deze bestuurd wordt door ouders. Het bestuur draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor de scholen en haar voornaamste taak is het zorgdragen voor de 
kwaliteit van het onderwijs op ’t Vlot en de PPS. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
• Ramses Vulperhorst Voorzitter 
• Marjan Gubler Secretaris 
• Thibaut de Groen Penningmeester 
• Joost Fijma Personeelszaken 
• Linda Reinalda Algemeen Lid 
 
Op onze laatste oproep voor nieuwe bestuursleden heeft een aantal kandidaten gereageerd. 
Gesprekken zijn gevoerd en de kandidaten zijn uitgenodigd om een aantal vergaderingen bij te 
wonen. De verkiezingen voor deze kandidaten worden na de meivakantie gehouden. Vervolgens 
stellen zij zich voor aan de leden tijdens de ALV van 3 juli.  

Na zich jarenlang intensief te hebben ingezet voor de vereniging heeft Thibaut de Groen te 
kennen gegeven een stap terug te doen en te stoppen als bestuurslid. Het bestuur is daarom op 
zoek naar een nieuwe penningmeester.  

De penningmeester voert toezicht uit op de financiën van de vereniging. De directie, met 
ondersteuning van een administratiekantoor, voert de administratie en bereidt alle rapportages en 
beleidstukken voor. De uitdaging waar de vereniging de komende jaren voor staat is om het 
opgebouwde vermogen terug te laten vloeien naar het onderwijs. Dit moet doelmatig gebeuren 
zonder dat dit leidt tot grote structurele verplichtingen die de continuïteit van de vereniging in 
gevaar brengen. 

De onderwijswet en de onderwijsinspectie stellen heldere eisen aan de financiën van scholen, 
waardoor de kaders voor het toezicht duidelijk zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld geldstromen 
goed verantwoord moeten worden in de jaarrekening en er eisen zijn die ervoor zorgen dat gelden 
zoveel mogelijk naar het onderwijs gaan.  

De penningmeester moet ervaring hebben met financiën en begrijpen hoe de 
winst/verliesrekening en de balans werkt. Ervaring met lijnmanagement en het coachen van 
leidinggevenden is een pré. 

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Joost Fijma op 06-10480577 en/of 
bestuur@jenaplanschool.nl 

 

mailto:bestuur@jenaplanschool.nl

