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INFO - Nummer 02 
7 september 2021 
www.startnest.nl 

www.facebook.com/tStartnest 

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

We bevinden ons in de derde week van dit nieuwe schooljaar 
en wat wordt er al hard gewerkt! In alle groepen vinden 
kennismakingsactiviteiten plaats, zodat de kinderen hun 
groepsgenoten én stamgroepleider(s) snel leren kennen. We 
zien mooie groepen ontstaan, waarin geleerd mag en kan 
worden en kinderen én stamgroeleider(s) onderling plezier 
kunnen maken. Dat belooft veel goeds voor dit schooljaar! 
 

Daarnaast hebben we ook voor verschillende vakken een andere werkwijze geïmplementeerd. Zo maakt groep 
5 t/m 8 vanaf deze week hun rekenwerk weer op papier, zodat wij beter zicht kunnen houden op hun 
ontwikkeling én de kinderen passender aanbod kunnen bieden. Daarnaast wordt er in alle groepen dagelijks 
hardop gelezen door de kinderen én werkt de middenbouw nu dagelijks aan het leren van nieuwe woorden 
met de methode LOGO. Dit kennen de kinderen vast nog van de onderbouw, want daar gebruiken ze dat ook.  
 
Deze weken vinden ook de ouderrondleidingen plaats. We zijn erg blij weer ouders/verzorgers in de school te 
kunnen zien. We zijn trots op hoe de kinderen de school laten zien aan hun ouder/verzorger. Naast dat het 
heel fijn is om gewoon weer eens een rondje Startnest te kunnen doen, kunt u ook het resultaat van een jaar 
lang klussen zien. De komende periode worden er nog nieuwe kapstokken en prikborden geplaatst, zodat er in 
de groepen ook gewoon weer werk van de kinderen opgehangen kan worden. Daarna zetten we nog wat 
puntjes op i, maar naderen we toch wel het einde van de renovatie. We zijn heel blij met alle vernieuwingen 
en verbeteringen en genieten van het frisse en opgeruimde schoolgebouw! 
 
Vanaf dit schooljaar zal de info iedere eerste dinsdag van de maand uitkomen. In de keek-op-de-week zullen 
we ons vooral richten op praktische zaken. Mocht er informatie zijn die we niet kunnen laten wachten op de 
volgende info, treft u die informatie bovenaan de keek. Ik wil u verzoeken zowel de info als de keek goed door 
te nemen, zodat u goed op de hoogte bent.  
 
Speerpunten jaarplan 
In het jaarplan worden de schooldoelen beschreven. De doelen uit het jaarplan vormen een leidraad voor de 
schoolontwikkeling voor komend schooljaar.  Gedurende het jaar wordt een aantal keer de balans opgemaakt 
of we op de goede weg zijn. Aan het einde van het jaar wordt het plan geëvalueerd en kijken we welke doelen 
nog een vervolg behoeven. De doelen zijn verdeeld over de vijf strategische thema's van Wijzer aan de Amstel, 
de overkoepelende stichting waar 't Startnest onder valt. 
 
Leren jezelf te zijn 
Ook dit jaar bouwen we verder aan het verstevigen van de schoolafspraken en zorgen we ervoor dat deze voor 
iedereen duidelijk zijn. We vinden het belangrijk dat het welbevinden van de kinderen goed is. Kinderen die 
zich goed en veilig voelen op school, komen makkelijker tot leren. We monitoren deze ontwikkelingen en 
analyseren de uitkomsten om hier ook actie op te kunnen ondernemen. Onze methode voor sociale 
vaardigheden is aan vernieuwing toe. Een werkgroep onderzoekt de verschillende methodes en doet een 
advies aan het team. We streven ernaar om in schooljaar 2022-2023 met de nieuwgekozen methode te 
werken. 
 

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
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Leren met de beste leerkrachten 
Op 't Startnest zorgen we ervoor dat we de 
opbrengsten van ons onderwijs goed 
analyseren zodat we de kinderen kunnen 
bieden wat zij nodig hebben. Dit schooljaar 
geven we, net als vorig jaar, doelgericht 
rekenonderwijs met de methode “wereld in 
getallen". We maken de overstap naar de 
papieren versie, om zo beter af te kunnen 
stemmen op de leerbehoeften van de 
kinderen. Ook voor wereldoriëntatie 
gebruiken we nog dezelfde methode, te weten 
Faqta. We zorgen ervoor dat we bij de 
verwerking van de stof, kiezen voor 
werkvormen die bij onze school passen. 't 
Startnest verstevigt komend jaar haar 
taalaanbod wat betreft woordenschat en 
technisch en begrijpend lezen. Het team volgt 
hier ook scholing in. De methode die in de 
midden- en bovenbouw wordt gebruikt voor 
taal en spelling, is aan vervanging toe. Een 
werkgroep onderzoekt de verschillende 
methodes en doet een advies aan het team. 
We streven ernaar om in schooljaar 2022-
2023 met de nieuwgekozen methode te 
werken. Net als vorig jaar werkt 't Startnest 
weer in instructiegroepen en geven de 
stamgroepleiders doelgerichte instructie. De 
ict-mogelijkheden, zoals het digibord en de 
chromebooks, worden ondersteunend 
ingezet. 
 
Leren in een professionele cultuur 
Op 't Startnest vinden verschillende vormen 
van overleg plaats, zodat optimaal afgestemd kan worden en we zo samen het best mogelijke onderwijs 
kunnen verzorgen. We stellen ambitieuze en realistische doelen. We evalueren of de doelen behaald zijn en 
geven hier vervolg aan. Op 't Startnest leren we met en van elkaar. Zo vindt er met regelmaat collegiale 
consultatie plaats, dat betekent dat de stamgroepleiders bij elkaar gaan kijken in de groep. Op die manier 
kunnen we van elkaar leren, maar ook zeker de doorgaande lijn in school verstevigen. Wij informeren 
ouders/verzorgers over de ontwikkelingen op school door bijvoorbeeld het jaarplan te beschrijven in de 
nieuwsbrief. Daarnaast zijn er meerdere voortgangsgesprekken met ouders/verzorgers om hen te informeren 
over de ontwikkeling van hun kind(eren).  
 
Leren in de maatschappij 
Op 't Startnest maken ouders/verzorgers structureel onderdeel uit van ons onderwijs. Langzaamaan zijn er af 
en toe weer wat ouders/verzorgers in school aanwezig om te ondersteunen. Zodra het weer kan, organiseren 
we uiteraard meer van dat soort activiteiten. Kinderen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de school 
door middel van een leerlingraad. 't Startnest zorgt ervoor dat zij zichtbaar is in Uithoorn, door bijvoorbeeld af 
en toe iets te plaatsen in de plaatselijke krant.  

https://wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Koersposter_BEELDSCHERM_181128.pdf
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Leren vanuit een eigen(zinnig) profiel 
't Startnest is een moderne jenaplanschool en draagt ook uit dat de specifieke aspecten van ons onderwijs een 
meerwaarde zijn. Naar verwachting zullen vijf teamleden dit jaar hun specialisatie ‘jenaplanonderwijs’ 
behalen. Zij zullen er onder andere voor zorgen dat de actuele ontwikkelingen binnen jenaplanland, de school 
binnenkomen. Het gebouw is een representatieve afspiegeling van de school. Na alle verbouwingen is dat doel 
al voor een deel behaald. Nu zien we graag nog dat er zowel in de groepen als op de gangen volop werk van de 
kinderen te zien is.  
 
Inzet onderwijsassistenten 
Op 't Startnest zijn naast stamgroepleiders ook onderwijsassistenten werkzaam, te weten Margot Nooter en 
Robin Kuijper-Kramer. Zij werken met individuele of kleine groepjes kinderen aan doelen waarbij zij nog wat 
extra hulp kunnen gebruiken.  
 
Om ervoor te zorgen dat nog meer kinderen baat kunnen hebben bij de extra ondersteuning van de 
onderwijsassistenten, zetten we hun uren dit jaar flexibeler in. Dat betekent dat zij, naast hun vaste 
werkzaamheden met individuele kinderen, voor periodes van vier weken verschillende cursussen aanbieden 
waaraan verschillende kinderen kunnen deelnemen. Zo wordt er nu bijvoorbeeld een cursus 
werkwoordspelling aan de bovenbouw gegeven, kunnen middenbouwkinderen oefenen met bepaalde 
rekenmoeilijkheden en krijgen meerdere kinderen in de onderbouw extra aanbod wat betreft woordenschat. 
De inhoud van de cursussen wordt gebaseerd op de behandelde doelen in de groep. Op deze manier krijgt een 
kind even een boost zodat het de stof in de groepen beter kan begrijpen en verwerken. Na een cursusperiode 
worden er weer nieuwe cursusonderwerpen vastgesteld, waar weer verschillende kinderen aan mee kunnen 
doen. Op deze manier streven we ernaar nog meer kinderen extra ondersteuning te kunnen bieden.  
 
Tot aan de kerstvakantie verzorgt ook Ingeborg Veltman deze cursussen. Als uw kind deelneemt aan een 
dergelijke cursus, zal hij/zij vast thuis iets vertellen over activiteiten bij Margot, Robin of Ingeborg.  
 
Vacatures 
In de afgelopen keek-op-de-week informeerde ik u al over het vertrek van Rianne Oosterbeek (Konartel en 
Maraboe). Dit betekent dat we vanaf november nog een vacature hebben. Naast deze nieuwe vacature voor 
de twee losse dagen bovenbouw (vertrek Rianne), hebben we ook de gymvacature en de middenbouwgroep 
(vertrek Carolien) nog openstaan. Met het team hebben we gekeken waar onze flexibiliteit ligt en zo hebben 
we de vacatures breed uit kunnen zetten, mogelijk is het dan aantrekkelijker voor sollicitanten om te reageren. 
Mijn complimenten voor de bereidwilligheid van het team! De vacature is via Facebook en Linkedin al 
meerdere keren gedeeld, waarvoor onze dank! Houdt u, net als wij dat doen, uw ogen en oren open? Bij 
voorbaat dank! 
 
Op tijd op school komen 
We merken, zelfs al vroeg in het schooljaar, dat er iedere dag 
meerdere kinderen te laat komen. Buiten dat dit ongeoorloofd 
verzuim is en al snel op kan lopen naar het missen van meerdere 
lesuren op jaarbasis, is het een zeer ongewenste start van de dag. Het 
kind komt gehaast binnen en moet zijn of haar stamgroep binnen die 
al begonnen is. En dat laatste stoort ook de groep, want hun activiteit 
wordt onderbroken door het kind dat nog binnenkomt. Wij noteren in 
ons systeem als een kind te laat komt en zullen ouders/verzorgers hier 
actief op aanspreken, indien noodzakelijk in samenspraak met 
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leerplicht. In de bovenbouw vinden we het belangrijk dat kinderen ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor 
het op tijd op school komen, dus als zij te laat zijn, halen zij die tijd op dezelfde dag dubbel in na school. 
 
De deuren gaan iedere dag om 08:20 uur open en ik wil u vriendelijk, doch dringend verzoeken, uw kind(eren) 
op tijd te brengen zodat ons onderwijs om 08:30 uur kan starten. Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp 
 
Informatie vanuit leerplicht 
De vakantie is voorbij en we staan met elkaar aan de start van een nieuw schooljaar. Het schooljaar 2020-2021 
heeft veel gevraagd van de kinderen, van ouders en het onderwijs. We hopen daarom dat 2021-2022 een fijn 
en rustig schooljaar voor iedereen wordt. 
 
Mijn naam is Mirjam Bol en ik ben namens de gemeente Uithoorn als klantmanager onderwijs 
(leerplichtambtenaar) aangesloten bij basisschool ‘t Startnest. Als klantmanager onderwijs ben ik vooral 
betrokken bij leerlingen en ouders als er sprake is van regelmatig te laat komen en of afwezigheid zonder 
geldige reden, ongeoorloofd verzuim. Samen met school en ouders bekijk ik wat de reden is van het verzuim 
en wat we er samen aan kunnen doen om dit verzuim te stoppen. Ook aanvragen voor extra verlof buiten de 
schoolvakanties, kunnen bij leerplicht onder de aandacht worden gebracht.  De directeur hanteert bij het 
beoordelen van een verlofaanvraag de leerplichtwet. Hierin staat helder beschreven wanneer een leerling wél 
en wanneer een leerling geen recht heeft op extra verlof. 
 
Mocht u naar aanleiding van mijn schrijven nog vragen hebben of mij in de toekomst graag een adviesvraag 
willen stellen, zijn jullie hartstikke welkom om contact met mij op te nemen. Dit kan via de mail: 
leerplicht@duoplus.nl  en telefonisch: 06-25661301. Ik hoop op een prettige samenwerking en ga ervan uit dat 
we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: Dat alle kinderen met plezier onderwijs kunnen volgen! 
 

Scholierenveldloop 

Dit jaar is het voor de kinderen vanaf groep 3 weer 
mogelijk om mee te doen aan de scholierenveldloop.  
De kinderen van groep 3 en 4 rennen dan een afstand 
van ongeveer 650 meter. En de kinderen van groep 5 
t/m 8 ongeveer 1000 meter. Ook leerkrachten en 
ouders kunnen zich opgeven voor een afstand van 
1650 meter.  
 
De veldloop wordt gehouden op woensdag 6 oktober 
bij sportpark de Randhoorn in Uithoorn. De eerste 
groepen beginnen om 14.30 uur met lopen.  
  
Mocht u of uw kind het leuk vinden om mee te lopen, geef u dan via de mail voor 30 september op bij 
Chantal:  c.pronk@startnest.nl. Zij gaat ervoor zorgen dat de inschrijving in orde komt en dat u dan verdere 
informatie ontvangt.  
 
Als school maken we ook kans op de wisselbeker, maar daar hebben we dan wel veel lopers voor nodig. We 
hopen op veel inschrijvingen! 

mailto:leerplicht@duoplus.nl
mailto:c.pronk@startnest.nl
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Bericht van de OuderRaad (OR) 

Beste Ouders, 
 
Via de keek-op-de-week hebben wij, conform onze statuten, reeds de agenda voor onze Jaarvergadering 
gepubliceerd. Wellicht ten overvloede willen wij hierbij nogmaals aangeven dat deze vergadering open is voor 
iedereen die meer wil weten over hetgeen de OuderRaad voor en op school doet. 
 
Hieronder nog een keer de agenda, de aanvangstijd en locatie. 
Hopelijk tot dan. 
 
Vragen? Stel deze gerust via or@startnest.nl.  
 
******************************************************** 
 
Jaarvergadering Ouderraad ´t Startnest 
 
Agenda:  d.d. 15 september 2021 
Plaats:    Aula Basisschool ‘t Startnest 
Tijd:     20.00 uur 
  

1. Opening 
 

2. Jaarverslag 2020 – 2021 
 

3. Plannen voor dit schooljaar 2021 – 2022 
 

4. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 / begroting 2021 – 2022 
 

5. Verslag kascommissie 
 

6. Samenstelling Ouderraad 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 
 
******************************************************** 
 
Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad 
  

mailto:or@startnest.nl
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Bijlagen en losse berichten 

Videt nieuwsbrief 
Lees hier de nieuwsbrief van Videt.  
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van Uithoorn voor elkaar: 
 

Digitale vrijwilligers markt 
 

Vrijwilligers zijn  van groot belang voor de 
samenleving, of het nou gaat om sport, 
extra handen in de zorg, initiatieven om 
anderen te helpen zoals de voedselbank, 

het ondernemen van feesten en 
festiviteiten of de hulpouders op school. 

Ook voor vrijwilligers zelf is vrijwillige inzet 
van grote waarde. Dat kan zijn door een 
zinvolle daginvulling, eigen ontwikkeling, 
uitbreiden van sociale contacten of door 

een bijdrage te leveren aan iets dat zij 
belangrijk vinden. Als Steunpunt 

Vrijwilligerswerk van Uithoorn voor Elkaar 
ondersteunen wij mensen die 

vrijwilligerswerk zoeken en 
maatschappelijke organisaties. 

 
Voor meer info kijk: 

https://youtu.be/bdmuurQll_k 
 

de digitale vrijwilligersmarkt is vanaf 6 
september (niet eerder) toegankelijk via 

www.steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl 
of www.uithoornvoorelkaar.nu 

 
  

https://mailchi.mp/0f653110b763/uithoornvoorelkaar-8120353?e=b0c4629771
https://mailchi.mp/0f653110b763/uithoornvoorelkaar-8120353?e=b0c4629771
https://youtu.be/bdmuurQll_k
http://www.steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl/
http://www.uithoornvoorelkaar.nu/
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Nieuws van de Ouder- en kindadviseur (herhaling uit de Keek-op-de-week) 

 
 
Voor al uw vragen over het opgroeien, het opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen tussen 
de 0-12 jaar kunt u kosteloos terecht bij één van onze Ouder- en kindadviseurs. De Ouder- en kindadviseurs 
zijn onderdeel van Uithoorn voor Elkaar. 
 
Voor wie: 
 
Ouders  
Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Ieder kind is uniek en elke leeftijd 
vraagt weer andere vaardigheden  van ouders. Veel ouders lopen tijdens 
het opvoeden tegen vragen aan of komen er samen niet helemaal uit. Denk 
hierbij aan vragen over de ontwikkeling van kinderen, hoe om te gaan met 
boze buien, problemen bij het slapen of het eten, samen spelen of de 
zindelijkheid. Ook door veranderingen in het gezin kunnen er vragen en 
emoties ontstaan en bieden wij ouders en kinderen v.l.n.r. Ilona, Dénise, 
Rita & Anne hierin ondersteuning. 
 
Voor professionals  
Bij de Ouder- en kindadviseur kunt u terecht voor informatie en advies. Zij denken graag met u mee en 
verwijzen door naar passende hulp indien nodig. Ook bieden zij consult met betrekking tot zorgen/ signalen 
over een kind, jongere en/ of gezin. 
De Ouder- en kindadviseurs zoeken graag met u mee naar antwoorden op uw vragen. Zij zijn verbonden aan 
de 0-4 leeftijd en de basisscholen in Uithoorn en de Kwakel.  
 
Hoe komt u met de Ouder- en kindadviseur in contact? 
 

• Anne van Dijk: De Toermalijn, ’t Startnest, De Kajuit, kinderen tussen de 0 - 4 jaar 
06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl 

• Rita Klaphake: (SBO) De Dolfijn en De Kwikstaart 
06 12947342, r.klaphake@mee-az.nl 

• Dénise Kleijn: Internationale Taalklas (ITK) en De Vuurvogel 
06 83173254, d.kleijn@mee-az.nl 

• Ilona van Tongeren: Het Duet, De Springschans en De Zon 
06 20718748, i.van.tongeren@participe.nu 

 
www.uithoornvoorelkaar.nu        Volg ons op: 

http://www.uithoornvoorelkaar.nu/
https://www.facebook.com/UithoornVoorElkaar/

