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Onderwijsstaking > scholen dicht 
Op 14 februari gaan opnieuw duizenden leerkrachten in Noord-Nederland staken voor een 
lagere werkdruk en een rechtvaardiger salaris. Ook onze leerkrachten leggen in grote 
meerderheid het werk neer. Dit betekent dat beide scholen 
van de VJN op woensdag 14 februari gesloten zullen zijn. 
In de bijlage het manifest van POinActie! 

Ouderavond over KiVa 

Afgelopen dinsdag heeft de gezamenlijke ouderavond over 
KiVa plaats gevonden. Bijna vijftig ouders van beide scholen 
hebben deze avond bezocht en waren zeer enthousiast over 
de inhoud. Mocht je niet aanwezig geweest zijn en toch meer 
willen weten over ons anti-pest-programma, dan verwijzen 
we graag naar de nieuwe website. Hier zal zo snel mogelijk 
ook de powerpoint-presentatie van Freek Velthausz te 
vinden zijn. 

  

http://www.jenaplanschool.nl/pps/de-pps/leren-samenleven


Nieuwe website ‘t Vlot 

Op 30 januari is onze nieuwe website online gegaan. Het werd de hoogste tijd voor een fris en 
modern uiterlijk. Ilse Spijker (van Studio Spijker en moeder op de PPS) heeft het ontwerp 
gemaakt, de technische uitvoering is gedaan door Muismedia. Het doel van de website 
isvooral om ouders alle praktische informatie te bieden over onze school. Van agenda tot 
fotoalbum en van schoolgids tot verlofformulier. Daarnaast is de site bedoeld voor potentiële 
nieuwe ouders. Daarom ook veel informatie over ons jenaplanonderwijs en andere praktische 
informatie over schooltijden e.d. 
Het adres van de nieuwe website blijft het vertrouwde adres: 
http://www.jenaplanschool.nl/vlot/ 
De komende tijd wordt er nog hard verder gewerkt aan de site. Opmerkingen en suggesties 
zijn van harte welkom op vlot@jenaplanschool.nl 
 

 

App Schoolsite 

Aan de nieuwe website is ook een app voor smartphone en tablets gekoppeld. Hiervoor kun je 
de app ‘School-sites’ downloaden uit de Appstore of Google Playstore: 
Apple Appstore 
https://itunes.apple.com/nl/app/school-site/id1192969030?l=en&mt=8 
Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.schoolsite.app 
Na het downloaden kun je bij schoolkeuze kiezen voor de ‘t Vlot! 
We zijn erg benieuwd naar jullie feedback op de site en de app. Reacties zijn welkom op: 
vlot@jenaplanschool.nl 
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Incasso ouderbijdrage 

In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat het bestuur voornemens was de 
Verenigingsbijdrage te verlagen naar 100 euro per gezin (i.p.v. 200 euro). De 
medezeggenschapsraad is hiervoor om instemming gevraagd. Dit is verleend met de 
toezegging dat er voor de ALV in juni een nieuw ouderbijdrage-plan wordt opgesteld. 
Uitgangspunt is een structurele verlaging van de ouderbijdrage voor de komende jaren. 
Vanwege de zorgvuldigheid van de procedure is het niet meer gelukt de eerste incassoronde 
in januari plaats te laten vinden. Op dit moment worden de nieuwe ouderbijdragen berekend 
en zal de eerste incasso eind februari plaatsvinden. De volgende twee incassorondes zijn dan 
in maart en mei. Ouders die niet gekozen hebben voor automatische incasso ontvangen deze 
maand een factuur voor de ouderbijdrage. Ouders die de volledige bijdrage al betaald hebben, 
zullen het teveel betaalde bedrag teruggestort krijgen. 
 
 

 

Dit was het voor nu…... 

 
Vriendelijke groet, 
 Team ‘t Vlot 
 
 
 
 

Agenda: 
datum  activiteit  bijzonderheden 
9 februari Weeksluiting Koraal  

14 februari Onderwijs-staking  School dicht  

16 februari Rapporten mee naar huis  

19 - 23 februari Rapportgesprekken  

23 februari  Weeksluiting ‘t Rif  

   

   

 

 

  


