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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,

Op de eerste plaats wens ik u, mede namens de collega’s, een mooi, gezond en vredevol 2023 toe.
Op de Vechtstreek + Venen kerst- en nieuwjaarskaart hebben we het onderstaande gedicht geplaatst;

Laat er hoop
ontkiemen tussen
de scherven die

de aarde bedekken.

Laat er liefde
groeien om

de scherpe kantjes
ervan af te halen

Laat er vrede
opbloeien

temidden van de
stukgeslagen dromen

Wellicht
krijgen we dan
een wereld die

niet meer stuk kan
van Greet Brokerhof-van der Waa



Mooie woorden die denk ik voor de meeste van ons een diepe wens weergeven. Een wens van vrede en
verdraagzaamheid, van gelijke kansen en van een toekomst die hoopvol is.
Onze leerlingen, uw kinderen, groeien op in een wereld vol van allerlei berichten over o.a. oorlog,
klimaatcrisis, vluchtelingenproblematiek en beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie en
woonruimte. Problemen die zo groot zijn dat eigenlijk niemand weet hoe dit nu op te pakken of op te
lossen. Het is belangrijk dat u als ouders en wij als school samen optrekken om onze kinderen en
leerlingen de weg te wijzen hoe hier mee om te gaan. We kunnen de problemen niet oplossen maar we
kunnen wel in het klein laten zien dat we zorg hebben voor elkaar, onszelf en de wereld om ons heen.
Niet in de verharding maar juist in de verbinding liggen de mogelijkheden voor een wat mooiere wereld.

2023 staat voor Vechtstreek + Venen, naast een goede onderwijskwaliteit, o.a. in het teken van het te
ontwikkelen Koersplan 2023-2027, het onderzoek naar de fusie met KPO Antonius en het lerarentekort.

Koersplan 2023-2027: Tijdens de studiedag van 16 maart is input opgehaald bij al onze medewerkers en
later ook bij de leden van de Raad van Toezicht en bij u als ouders via de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Deze input heeft geresulteerd in drie pijlers waarop de we de komende jaren
willen gaan bouwen. Deze drie pijlers -samen leren, samen werken en samen profileren- gaan de basis
vormen waaraan we concrete plannen en doelen gaan verbinden. In de komende weken gaan we ook in
gesprek met leerlingen om te horen wat voor hen belangrijk is. Het koersplan 2023-2027 zal na de
zomervakantie 2023 worden gepresenteerd.

Onderzoek fusie KPO Antonius:
Na de ondertekening van de intentieverklaring (vlak voor de zomervakantie) is het onderzoek naar de
effecten van een eventuele fusie gestart. Dat onderzoek vindt plaats op een viertal domeinen. Er zijn per
domein werkgroepen gevormd die, onder begeleiding van specialisten van Verus (de vereniging voor
katholiek en christelijk onderwijs) op dat specifieke domein, onderzoek gaan doen. Elke werkgroep wordt
bemenst door twee collega’s van V+V en twee medewerkers van KPO Antonius. Namens V+V hebben
onderstaande collega’s zitting in één van de werkgroepen:

Werkgroep Financiën en bedrijfsvoering
Frank Drevijn (onze nieuwe controller) en Meeny de Haan (staf)

Werkgroep Onderwijs
Liesbeth Haars (adviseur onderwijkwaliteit& innovatie) en Addy Akkermans (directie)

Werkgroep Personeel en Organisatie
Angelique van der Kroef (HR-adviseur) en Simone Bolhuis (GMR)

Werkgroep Identiteit
Mirjam Schweppe (directie) en Cornee Heijstek (GMR)

De beide bestuurders (Marla van Berge Henegouwen en ondergetekende) vormen de stuurgroep. Deze
stuurgroep wordt qua procedure begeleid door Verus. De rapportages van de diverse werkgroepen
worden in de komende maand besproken in de stuurgroep. Van belang is dat een eventuele fusie de
beide organisaties sterker en toekomstbestendiger maakt. Uiteraard wordt daarbij ook goed gekeken
naar de gevolgen voor de medewerkers. Zoals het nu lijkt verandert er voor de medewerkers van V+V
niets essentieels. Om daar zeker van te zijn is een onderdeel van het proces ook dat we met de
vakbonden in gesprek gaan en hen laten meekijken/denken. Wat wel verandert is dat na een fusie we
een grotere en daardoor krachtigere organisatie vormen waarin deling van expertise en ook
mobiliteitsmogelijkheden sterker kunnen worden benut en uitgewerkt.
Vechtstreek + Venen gaat voor u als ouder niet veranderen en ook op de scholen zal eigenlijk niets van
de fusie te merken zijn. Vechtstreek + Venen blijft een schoolorganisatie waarvoor de christelijke
identiteit uitgangspunt en inspiratiebron is.



Het lerarentekort: Het is passen en meten en voor directies een enorme klus om steeds maar weer
opzoek te gaan naar een passende invulling van de de formatie en oplossingen te bedenken voor
vervangingssituaties. Ik ben me ervan bewust dat daarbij ook steeds een enorm beroep op onze
medewerkers en soms ook op u als ouders wordt gedaan. Steeds maar weer kijken hoe je als
schoolteam zaken op kunt lossen of als ouders weer te moeten schakelen als er toch een groep naar
huis moeten worden gestuurd. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe ongelooflijk goed en bijzonder ik dat
vind. Tegelijkertijd realiseer ik me dat dit niet iets is wat gaat overwaaien, dat we niet steeds weer de
druk van het tekort bij de directies, de collega’s en u als ouders  kunnen leggen en dat we dus echt actie
moeten gaan ondernemen op “hoe het anders kan”. In de afgelopen maanden hebben we hier samen
met een externe instantie en de directies over nagedacht en ideeën verzameld over wat nodig is om
enerzijds de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen te kunnen borgen en anderzijds het werken
in het onderwijs aantrekkelijk en boeiend te houden. We gaan verdere uitwerking hiervan verwerken in
de koers 2023-2027. Samen komen we er zeker uit en we doen graag een beroep op ieders denkkracht
en ideeën.

Laten we zo samen 2023 ingaan, om samen de school een nog mooiere plek
te laten zijn waar het fijn spelen en leren is. Waar je je als ouder gehoord
voelt en waar over en weer respect is voor de verschillende rollen en
belangen. Daarvoor zijn we allemaal nodig en ik spreek de wens uit dat we
met elkaar er weer een mooi onderwijsjaar van gaan maken.

Heb Huibers
Voorzitter College van Bestuur

Ventilatie/ CO2 meters
Frisse lucht is gezond en noodzakelijk voor leerlingen en medewerkers om
op school goed te kunnen leren en werken. Goed ventileren draagt ook bij
aan het beperken van de verspreiding van virusdeeltjes. Daarom is het
belangrijk dat de ventilatie op alle scholen in orde is. Bij Vechtstreek+Venen
zijn hiervoor al verschillende stappen ondernomen. Zo hebben alle scholen

ventilatie-advies gekregen dat past bij het aanwezige
ventilatiesysteem en hebben alle medewerkers hiervoor instructie gekregen.
Daarnaast zijn in alle lokalen CO2 meters aanwezig (landelijk was dit 40% in
oktober ‘22) en zijn in oktober gedurende twee weken in alle lokalen de CO2
waarden genoteerd. Deze meetresultaten zijn geanalyseerd en voor de lokalen
waar de CO2 waarden te hoog waren is een plan van aanpak opgesteld om tot
verbetering te komen. Soms kan dit door enkele simpele aanpassingen en soms
wordt het Hulpteam Ventileren van Ruimte OK ingeschakeld. Wij werken dus
actief aan een gezond(er) binnenklimaat.


