
 
 
 
 
 
 
 

 
Het nieuwe schooljaar is alweer 4 weken geleden gestart. De noodlocatie voelt minder als nood 
aan dan verwacht. De eerste keer dat ik er binnenkwam, dat was op de ochtend van de 
verhuizing, voelde de ingang en de ruimtes meteen fijn aan. Brede gangen, veel licht, een 
prachtige open ruimte in het midden en het grasveld achter de school biedt de kinderen een 
heerlijke plek om te leren en te spelen. 

Uitdagingen zijn er ook zoals verkeersveiligheid, nabijheid van een middelbare school en voor 
sommige ouders een logistieke uitdaging om je kinderen weg te brengen en op te halen op twee 
locaties. Het kostte mij anderhalve week om de tijden van beide locaties goed in mijn hoofd te 
prenten en toen was daar het openingsfeest en dat schopte alles weer in de war. Maar nu na 
vier weken hebben we een mooi logistiek ritme gevonden. Al het nieuwe is even wennen. 

Des te mooier vind ik het hoe vlekkeloos de verhuizing en deze eerste 4 weken zijn verlopen. 
Echt een knappe prestatie van het team. Tien groepen verhuizen en opnieuw inrichten, alle 
spullen een nieuwe plek geven, de kinderen een fijn en veilig voel geven en in de tweede week 
ook nog even een prachtig circus openingsfeest geven. Wat een organisatietalent en 
aanpassingsvermogen.  
De onderbouw zit in een gebouw dat voor driekwart is leeg getrokken en ze moeten het daar 
zonder hun vertrouwde collega’s doen. De verbouwing loopt gelukkig op schema. Vanuit de 
gang in de onderbouw kan je door een groot raam zien hoe er binnen gesloopt is. Na de 
herfstvakantie zal het meeste sloopwerk gedaan zijn en begint de aannemer weer met 
opbouwen. Met als doel om na de mei vakantie in een prachtig, licht en ruim gebouw weer met 
z’n allen bij elkaar te zijn. 

In dit nieuwe schooljaar zullen we het bestuur verder professionaliseren. Gisteren was ik bij 
een bijeenkomst van bestuurders van één-pitters. De Hoeve is ook een één-pitter; we vallen 
niet onder een scholengemeenschap met een professioneel bestuur er boven, maar wij zijn 
zelfstandig. Veel van de één-pitters hebben dezelfde uitdagingen. De inspectie eist meer 
verantwoording en duidelijkere doelstellingen, wet- en regelgeving wordt complexer, denk aan 
AVG-richtlijnen en passend onderwijs. Daarnaast is het tekort aan 
leraren voor een één-pitter moeilijker op te vangen omdat ze geen 
eigen vervangingspool hebben, maar afhankelijk zijn van de 
regionale vervangingspool en die is zo’n beetje leeg.  
Heel goed om zo met andere bestuurders te praten en dat 
geeft weer goede inzichten waar we als De Hoeve kunnen 
verbeteren. Over die verbeteringen vertel ik in de 
volgende nieuwsbrief. Met het team hebben we 
een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld. 
Dit doen we elke vier jaar. Daarin staat 
beschreven wat we nastreven als school en hoe 
we onszelf verder willen verbeteren, waarbij de 
totale ontwikkeling van het kind centraal staat. U 
leest het plan op onze website. 
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