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De kernwaarden van      echtstreek +      enen
zijn: Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap. Deze
kernwaarden geven aan wat we belangrijk vinden en hoe
we onze ambities willen realiseren. Dat doen we,
net als trekvogels, graag in V-formatie. Elke vogel die
zijn vleugels uitslaat, creëert een opwaartse kracht voor
de vogels die volgen en zo gebruikt de groep vogels
veel minder energie dan wanneer de vogels alleen
zouden vliegen. Door bij Vechtstreek + Venen gebruik
te maken van elkaars kracht en talent, bereiken we
onze doelen efficiënter. Daarom heet onze nieuwsbrief
‘In VogelVlucht’.

Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

Soms hoor je het nog, de nieuwjaarsgroet waarin veel “Heil en Zegen” wordt toegewenst. Mooie oude
woorden die misschien wel een wat diepere lading kennen dan het nu gebruikelijke “gelukkig nieuwjaar
of de beste wensen”.

In het woord heil wensen we elkaar gezondheid toe in de breedste zin van het woord. Gezondheid van
lichaam en geest. In deze tijd van een pandemie zien we nog meer welke inspanningen er soms
geleverd moeten worden om onze “gezondheid” te bewaken. Hoeveel geluk hebben we dan, dat we in
een land wonen waar daar de middelen en de mogelijkheden voor zijn. We zien tegelijkertijd dat het
bewaken van onze lichamelijke gezondheid onze geestelijke gezondheid in de weg kan staan. Er zijn
zorgen over werk en inkomen, zorgen over de somberheid die ons soms overvalt omdat we onze
contacten missen, niet naar school of werk kunnen, zorgen hebben over of het ooit allemaal wel weer
goed komt.

Als we elkaar de zegen toewensen dan wensen we elkaar het goede toe. Daarbij gaat het niet alleen om
het goede in materiële zin maar het heeft ook te maken met de erkenning dat niet alles afhankelijk is van
de eigen inspanningen en dat niet alles maakbaar is. Zegen is het goede waaraan we mogen werken en
dat wat we we mogen ontvangen.
Zegen heeft ook een diepere laag die te maken heeft met rust, stilheid en vertrouwen en tegelijkertijd
ook met inspiratie, drive en uitdaging.



Ik wens u daarom toe dat we met elkaar met veel heil en zegen het jaar 2022 ingaan. Samen als
betrokkenen bij Vechtstreek en Venen vanuit  de rust, de stilte en het vertrouwen
met drive en inspiratie de uitdaging aangaan om het met elkaar goed te doen.

Heb Huibers
Voorzitter College van Bestuur

Interim directeur CNS Abcoude
Door het vertrek van Lynn d’Huy is er een vacature voor een directeur. In de tussenliggende periode is
een interim directeur aangesteld: Lilian Domenie. Van harte welkom. Wij wensen haar succes.

Adviseur onderwijskwaliteit en innovatie
Op de vacature adviseur onderwijskwaliteit en innovatie is intern gereageerd en de procedure is
inmiddels afgerond. Liesbeth Haars is benoemd en zal per 1 maart 2022 de functie gaan vervullen. Wij
wensen Liesbeth veel succes in haar nieuwe functie. Door het vertrek van Liesbeth ontstaat er een
vacature voor de functie van directeur voor Het Kompas. De werving- en selectieprocedure is inmiddels
opgestart.

Medewerkers gezocht
Op dit moment zijn er diverse vacatures op onze scholen. Kent u iemand die bij
ons aan het werk wil als leerkracht, invalleerkracht of directeur? Laat hem/haar
dan contact opnemen met Angelique van der Kroef, HR Adviseur, tel. 062567109
of avdkroef@vechtstreekenvenen.nl
Op dit moment zijn er vacatures in Mijdrecht, Abcoude, Breukelen, Baambrugge en Maarssen. Voor de
meest actuele lijst zie: www.vechtstreekenvenen.nl

Zij-instromers
Wie in het basisonderwijs wil werken en een afgeronde HBO- of WO
opleiding heeft, kan kiezen voor een zij-instroomtraject. Na het afleggen
van een geschiktheidsonderzoek ga je dan twee jaar werken en tegelijk
leren. Je komt dan dus direct voor de klas te staan en wordt, naast je
opleiding, begeleid door de school waar je werkt. V+V werkt al enkele
jaren met zij-instromers. Een van hen is Jiske Stam. Zij vertelt hieronder
haar verhaal. Dit is ook te vinden op
https://www.vechtstreekenvenen.nl/werken-bij/. Kent u iemand of bent u
iemand die ook interesse heeft om zij-instromer te worden? Laat hem of
haar dan contact opnemen met Angelique van der Kroef, HR Adviseur,
email:avdkroef@vechtstreekenvenen.nl

Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik van Vechtstreek + Venen
gekregen heb en met het avontuur dat we samen zijn aangegaan!’

http://www.vechtstreekenvenen.nl
https://www.vechtstreekenvenen.nl/werken-bij/


Als zij-instromer in twee jaar voor de klas

Jiske: ‘Ik ben in februari 2019 als zij-instromer aan de slag gegaan bij Vechtstreek + Venen. Ik was op
dat moment bijna vier jaar aan het werk in de mediabranche en wilde niet fulltime terug in de
schoolbanken. Tijdens een open dag op de Marnix Academie leerde ik over de mogelijkheden van
zij-instromen. In het toelatingstraject moest ik zelf een school zoeken die bereid zou zijn mij aan te
nemen. Daarnaast werd van me verwacht dat ik liet zien voldoende kwaliteiten en vaardigheden in huis
te hebben om in twee jaar mijn bevoegdheid te halen.’

Zelfstandig voor de groep

Na een positieve beoordeling startte Jiske als zij-instromer bij Vechtstreek + Venen op Het Kompas in
Maarssen. Jiske: ‘Ik kreeg een aanstelling voor vier dagen per week, waarvan ik de eerste drie maanden
boventallig stond. Ik mocht meekijken, want ik wist tenslotte nog niets over het onderwijs. Al snel ging ik
zelf regelmatig een lesje geven, draaide ik een ochtendprogramma en stond ik zelfstandig alleen voor
een groep.’

Rollercoaster

Hoe was de begeleiding vanuit Vechtstreek + Venen? Jiske: ‘Als zij-instromer ben je geen stagiair, maar
direct een collega. Je leert heel snel heel veel. Ik ben vooral coachend begeleid: de locatieleider van Het
Kompas kwam bijvoorbeeld wekelijks kijken en gaf me tips over mijn docentengedrag of over leerlingen
met specifieke leerbehoeften. Ik kon direct toepassen wat ik leerde: op de les die ik die dag gegeven
had, kreeg ik die middag nog feedback, die ik de volgende dag gebruikte om het weer een beetje beter
te doen. Het was een rollercoaster! Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik van Vechtstreek + Venen
gekregen heb en met het avontuur dat we samen zijn aangegaan!’

Jiske klopte 2,5 jaar geleden aan bij haar oude basisschool. Ze was, na een studie Media en
Entertainment Management, op dat moment werkzaam in de mediawereld, maar haalde hier geen
voldoening uit. Ze zat veel achter de computer, kon haar energie niet kwijt en voelde zich niet altijd thuis
in de commerciële sector. Jiskes basisschool De Zilvermaan, een van de 13 basisscholen onder de vlag
van Vechtstreek + Venen, bracht haar in contact met de stichting, waarna ze een traject startte als
zij-instromer op Het Kompas in Maarssen. Jiske heeft inmiddels haar bevoegdheid gehaald en staat voor
groep 4.

Nieuwe controller
Per 1 november 2021 ben ik de controller a.i. van V+V. Net als mijn
voorganger, Genno Wolthers, ben ik adviseur vanuit Verus te
Woerden.

In mijn loopbaan tot nu toe heb ik mogen proeven van allerlei
sectoren en soorten bedrijven. Gaandeweg is duidelijk geworden
dat bedrijfsvoering ‘mijn ding’ is. In mijn vorige functie was ik
directeur bedrijfsvoering van een PO-stichting met 7 scholen,
waarvan 1 SBO-school. Het is fijn dat ik die kennis nu ook bij V+V
kan inzetten.



In de komende tijd houd ik mij niet alleen bezig met geld en cijfers. Geld en cijfers zijn voor mij nooit het
begin ergens van, zij volgen het beleid dat in gezamenlijkheid tot uitvoering komt.

Dit betekent voor mij dat ik mijn aandacht zal richten op het vergroten en verdiepen van kennis, het
helder(der) maken van werkprocessen en het bevorderen van professionalisering binnen V+V. Dit wel
vanuit bedrijfsvoering en met volledige aansluiting bij de strategische doelen van V+V.

Werk is belangrijk, jazeker. Gezin, familie en vrienden nog belangrijker en laten we de vrijetijdsbesteding
niet vergeten. Ik ben een trotse getrouwde man, vader en opa en geniet van mijn familie en vrienden. In
mijn vrije tijd ben ik wisselend actief als dichter en schilder maar ook passief als filmliefhebber en lezer
van boeken. Ook andere landen en culturen hebben mijn interesse, bijvoorbeeld in vakantietijd. Af en toe
doe ik vrijwilligerswerk. Ik zie mijzelf als een soort levensreiziger met een routekaart van christelijke
waarden. Dienstbaarheid en samenwerking staan hoog in mijn vaandel.

GMR
Hallo allemaal,

In deze 'In VogelVlucht' mag ik mij voorstellen omdat ik lid ben van de GMR.
De GMR bestaat in principe uit acht personen (vier ouders en vier
leerkrachten) waardoor er genoeg verschillende mensen met verschillende
kwaliteiten zijn.

Ik ben Cornée Heijstek en ik geef al 20 jaar les op Het Kompas in Maarssen,
dat heb ik gedaan in de groepen 1/2 tot en met groep 6. Ik ben getrouwd, we
hebben drie kinderen en in mijn vrije tijd houd ik ervan om saxofoon te spelen
of om lekker te lezen.

Ik vind het interessant en zinvol om mee te denken over beleidsmatige gebieden van onze stichting en ik
vind het leuk om mensen van andere scholen te ontmoeten of andere meningen of visies te horen. We
proberen bij alle beslissingen de leerlingen en het personeel voor ogen te houden.
Een speerpunt van de GMR is elk jaar: zichtbaar zijn voor de scholen en de MR'en van de scholen en
het is fijn om te zien dat we op contactavonden met MR'en ook steeds meer mensen spreken. Mochten
er vragen of verbeterpunten zijn, dan horen we die graag natuurlijk.

Hartelijke groet,
Cornée

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wil graag
zichtbaarder zijn en alle individuele GMR leden voorstellen en ik zal als
tweede in rij mijzelf voorstellen.

Ik ben Dinno de Meer, getrouwd met Irene en vader van twee dochters,
Tessa & Amber.



De jongste gaat naar de Zilvermaan te Maarssenbroek, locatie Fazantenkamp. In dit nieuwe jaar 2022
start ik bij een nieuwe werkgever, TMF Group te Amsterdam als Market Practice Manager HRP. Ofwel
als dienstverlener in de financiële dienstverlening.  Mijn werk omvat veel financiële & procesgerichte
werkzaamheden met mijn team voor internationale klanten.

Ik ben per januari 2021 lid van de GMR van de stichting Vechtstreek en Venen na jaren geleden in de
MR actief te zijn geweest.

Binnen de GMR ben ik lid als ouder en ook aanspreekpunt voor de MR van de Schepershoek, te
Breukelen en voor de Zilvermaan, locatie Fazantenkamp. Ik zet mij naast mijn werk graag in als
vrijwilliger op maatschappelijke zaken. Zoals de GMR en kerkenwerk voor de Arkgemeente te
Maarssenbroek.

Graag zet ik mijn ervaring in om een steentje bij te dragen. Dat raad ik iedereen aan, want het gaat vaak
over belangrijke zaken, die u en mij raken. Binnen de GMR heb ik de gebieden financiën en organisatie
in mijn portefeuille. Corona maakt ook voor iedereen binnen de GMR een belangrijk deel uit van de
focus. Wat een extra uitdaging voor het onderwijs!

Als GMR lid begin ik nu op stoom te raken en bij vragen of opmerkingen verneem ik graag van jullie via
ddmeer@vechtstreekenvenen.nl

Het mooie van een stukje schrijven in de start van het jaar? Dit geeft mij de gelegenheid om jullie
allemaal een heel mooi, voorspoedig en gezond 2022 te wensen!

Dinno de Meer

Borden voor De Verbinding
Na de zomervakantie is de Flambouw, samen met de Tweemaster, verder gegaan als basisschool de
Verbinding. Basisschool de Verbinding is nu goed zichtbaar in Nigtevecht. In en om de school is de
bebording afgerond. De firma proworks uit Weesp heeft het ontwerp en de plaatsing verzorgd. Een
mooie en frisse uitstraling door de prachtige school!



In het nieuws bij V+V

Sinterklaas bezoekt De Bijenschans
Bij CBS de Bijenschans wordt het steeds gekker;
Sinterklaas kwam met de trekker!
Zijn Pieten volgden op de bakfiets;
Wie verwacht er nou zoiets?

Verwachtingsvol stonden de leerlingen van basisschool De
Bijenschans op vrijdag 3 december op het schoolplein: Zou
Sinterklaas wel kunnen komen nu Ozosnel zoek was? Gelukkig was
er voor hem een fantastisch alternatief geregeld: Hij werd het
schoolplein opgereden op een aanhanger, getrokken door een
heuse tractor! Twee vrolijke Pieten fietsen voor hem uit op een
bakfiets.

Na een enthousiast onthaal ontving Sint met zijn Pieten één voor één alle groepen in de voor de
gelegenheid prachtig versierde Zoemzaal. Op afstand en volgens de geldende maatregelen, maar
desalniettemin zéker niet minder geslaagd; de kinderen hebben ervan genoten! Ook nam hij de tijd om
te videobellen met de twee leerlingen die thuis in quarantaine zaten en er niet live bij konden zijn. Alle
leerlingen kregen van Sinterklaas een cadeautje of surprise en natuurlijk een coronaproof portie
pepernoten. Wij willen Sinterklaas heel hartelijk bedanken voor zijn bezoek; juist in deze tijd hebben wij
er extra veel plezier aan beleefd!



“Meneer Roel” gaat met pensioen!

De Klaroen in Maarssen duurzamer dan ooit
Terwijl we overal om ons heen zien dat de klimaatdoelen niet gehaald worden, ligt de Klaroen Maarssen
wel mooi op schema. In de herfstvakantie zijn allerlei
werkzaamheden gestart en zelfs al afgerond die van de
Klaroen  aan de M.A. de Ruyterstraat  een duurzamere
school maken.  Alle lokalen en overige ruimtes zijn nu
voorzien van LED verlichting. “Daarmee besparen we
heel veel energie.  Ook zijn vrijwel alle draaiknop
kranen vervangen door drukknoppen.  Daarmee
besparen we heel veel drinkwater’, aldus de leiding van
de school aan de vijver. En inmiddels is er begonnen
met de plaatsing van maar liefst 138 zonnepanelen op
het dak van de Klaroen.

Basisschool De Zilvermaan bezorgt de ouderen uit Maarssen een fijne kerst!
Met kerst hoor je je niet alleen te voelen. Ouderen in Maarssen kunnen zich tijdens deze coronaperiode
soms best eenzaam voelen. Een goede reden om hier iets aan te doen! De kinderen van basisschool De
Zilvermaan besloten om ouderen in Maarssen te verrassen met zelfgemaakte kerstkaarten en
zelfgemaakte kerststukjes. Omzien naar
elkaar, een waarde die bij De Zilvermaan
hoog in het vaandel staat. De kinderen
van basisschool De Zilvermaan wensen
daarom iedereen hele fijne feestdagen!



en meer nieuws …




