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Open podium
Vrijdag 3 juli stond er een open podium gepland met 
de ouders. Helaas kan dit i.v.m. de coronamaatregelen 
niet doorgaan. Ondanks dat het niet doorgaat blijven we 
uiteraard gewoon lekker zingen en dansen in de klas en 
treden we voor elkaar op!

“Speeltuindag”
Op woensdag 15 juli stond de jaarlijkse speeltuin-
ochtend gepland. Ook dit zal helaas niet doorgaan.  
Wel hebben we voor die dag een alternatief programma 
bedacht waarbij we lekker buiten gaan spelen, rond-
fietsen, modder maken en nog veel meer.

Omdat we deze dag tevens de verjaardag van de 
onderbouwleerkrachten vieren, mogen de kinderen ook 
verkleed komen. Denk er wel aan om een setje extra 
kleding mee te geven zodat alle prachtige kleding niet 
vies wordt. Verder moeten de kinderen ook gewoon  
hun eigen fruit en drinken meenemen.

Afscheid groep 2
Op de laatste dag van het schooljaar nemen we afscheid 
van groep 2. Dit jaar zal dit op een andere manier plaats-

vinden. Omdat er geen groep 2 ouders binnen school 
mogen komen, nodigen we jullie uit om het afscheid via 
Teams te volgen. In de laatste week zullen alle ouders 
van groep 2 een uitnodiging van de desbetreffende 
leerkracht krijgen.

Plezier op het nieuwe schoolplein
De kleuters zijn op het plein druk bezig met het rijden 
op de wegen die daar sinds kort geschilderd zijn. Het is 
leuk om te zien hoe iedereen zich aan de verkeersregels 
probeert te houden. Het is een drukte van belang, maar 
gelukkig kan iedereen veilig oversteken bij het zebrapad ;-)
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
“Hé pap, je mag hier niet harder dan 50 kilometer rij-
den.” Dat was wat een kind afgelopen week zei, toen zij 
met haar vader in de auto door Veenendaal reed. Dit 
meisje heeft goed opgelet bij de kosmische les, waarin 
we alle hoofdgroepen van verkeersborden behandeld 
hebben. Tevens weten de kinderen welke verkeers-
deelnemers er zijn en tot hun verrassing bleken zij al 
steppend tot de voetgangers te behoren. Komende 
weken breiden we de kosmische lessen uit met soorten 
voertuigen waarmee je op vakantie kunt gaan en bij-
behorende vakantielanden.

Tijdens gesprekken met ouders horen wij vaak dat  
ouders geen gebruik maken van de bibliotheek, omdat 
zij thuis nog veel boeken hebben staan. Wilt u dan eens 
kritisch kijken in uw boekenkast? Staan er boeken in op 
het leesniveau van uw kind, maar ook op het begrips-
niveau? Bij de boeken die het kind zelf kan lezen, is het 
belangrijk dat het kind hardop aan u voorleest, zodat 
u het woord goed mee kunt lezen als het kind blijft 
haperen. Het kind hoort hoe u een woord als voetbal-
competitie in stukjes hakt en het zo rustig tot één 
geheel maakt. Bij het voorlezen is het stimulerend om 
bijvoorbeeld over het thema verkeer vier verschillende 
boeken, zowel informatieboeken als verhalen, voor te 
lezen. Uw kind krijgt dan in wisselende contexten de-
zelfde woorden voorgeschoteld, zo groeit de woorden-
schat elke dag. Kies samen met uw kind het thema, 
want het leesplezier en de leesmotivatie zorgen er uit- 
eindelijk het meest voor dat uw kind geniet van het 
lezen en dan komt het leren ook spelenderwijs. 

Denkt u ook nog aan de tip om uw kind aan uw huisdier 
voor te laten lezen?

Uit de bovenbouw
Wisseldag
De wisseldag op 1 juli gaat helaas niet door. We wensen 
de kinderen van de groep 5 hierbij allemaal van harte 
welkom in de bovenbouw!

Afscheid van groep 8
Op dit moment hebben we twee scenario’s met be-
trekking tot de musical. Afhankelijk van de richtlijnen 
van het RIVM kunnen we u binnenkort definitief laten 
weten hoe de musical zal verlopen. De musical zal op 
16 juli plaatsvinden in zalencentrum het Aller Erf.  
Bonuspunt is dat de musical opgenomen kan worden 
en gestreamd, zodat alle familie thuis op de bank ook 
de musical live kan volgen.

Na de musical zal het afscheid van groep 8 met de  
docenten ook daar plaatsvinden. 

We hopen op een mooie, muzikale dag.

Verkeer
Op 30 juni zal het schriftelijk verkeersexamen plaats-
vinden. Tot die tijd is er zowel thuis als in de klas al 
aandacht besteed aan alle verkeersregels. Samen met 
de kinderen konden we het virtuele praktijkexamen 
bekijken, waarbij de route van het verkeersexamen was 
gefilmd, zodat de kinderen nu toch al een goed beeld 
kregen van hoe het praktijkexamen zal verlopen.

Kosmische opvoeding en onderwijs
Tijdens de corona periode hebben alle leerlingen van 
de bovenbouw een werkstuk gemaakt over een schil-
derij, waarbij ze iets moesten vertellen over onder  
andere de schilder, de stroming en het schilderij zelf. 
Helaas heeft u niet kunnen bewonderen wat een 
prachtige kunstwerken deze muurkranten zijn ge-
worden. Op dit moment vinden er ook presentaties 
plaats, waarbij de kinderen ook hun werkstuk en  
schilderij moeten presenteren. 

Daarnaast zijn we deze periode met de Gouden Eeuw 
begonnen. Hierbij hebben we gekeken naar de Nacht-
wacht, bespreken we uitdrukkingen zoals peperduur en 
het importeren van kruiden. 

Afleveringen van SchoolTV die zeker het kijken waard 
zijn, zijn: https://schooltv.nl/programma/welkom-in-de-
gouden-eeuw/ 

https://schooltv.nl/programma/welkom-in-de-gouden-eeuw/
https://schooltv.nl/programma/welkom-in-de-gouden-eeuw/


Verslag en verslagavond
Op vrijdag 3 juli krijgt uw kind het verslag van het af-
gelopen half jaar mee. In deze periode heeft u als ouder 
wellicht ook een ‘andere kijk’ op uw kind gekregen, 
door meer met uw kind en schoolwerk aan de slag te 
zijn gegaan. Ook heeft u wellicht meer zicht gekregen 
op waar kinderen op school eigenlijk mee bezig zijn, 
ook al miste het montessorimateriaal thuis natuurlijk…

Als school zijn we, achter de schermen, bezig met de 
ontwikkeling van het kindwerkdossier. Dit zal u als  
ouder ook in de toekomst meer zicht gaan geven op 
waar uw kind op school mee bezig is en waaraan het 
werkt.

In de ouderavond vorige week is ook bij het kindwerk-
dossier stilgestaan. Het achterliggende idee hiervan is 
dat het kind nog meer dan nu eigenaar wordt van zijn 
eigen leerproces en hier zelf meer sturing aan kan gaan 
geven. 

Het kind houdt zijn eigen ontwikkeling bij met ‘bewijs-
werkjes’, waarin hij laat zien dat hij een bepaalde 
vaardigheid beheerst. De leerkracht begeleidt het kind 
bij het stellen van doelen en hoe deze te bereiken. Met 
de ontwikkeling van het kindwerkdossier zullen we als 
school de komende twee/drie jaar, vooralsnog groten-
deels achter de schermen, mee bezig zijn. We zullen 
jullie zeker verder meenemen in dit traject. 

T.a.v. de verslagavond, zoals jullie deze gewend zijn 
met de 10-minuten-gesprekken, zullen deze nu aan 
het einde van het schooljaar niet plaatsvinden. In de 
afgelopen periode van thuiswerken zijn er veelvuldig 
contacten geweest tussen ouder(s) en leerkracht(en) en 
vanwege de nog steeds geldende Coronamaatregelen 
zullen wij deze verslagavond nu aan het einde van het 
jaar, niet kunnen vormgeven.

Wanneer u of de leerkracht toch behoefte heeft aan 
een gesprek, kunt u of zal de leerkracht contact met  
u opnemen en een gesprek, in principe via Teams,  
plannen. De leerkracht zal dan met u overleggen of  
dit gesprek voor of direct na de zomervakantie zal zijn.

Wij wensen u veel plezier bij het samen lezen en be- 
kijken van het verslag van uw kind in de komende 
week!

Oudervergadering 2020
Op woensdag 17 juni jl. vond de jaarlijkse ouderverga-
dering plaats. Door de coronamaatregelen verliep deze 
anders dan voorgaande jaren, maar ondank dat was het 
een goede hybride bijeenkomst.

Er waren zo’n 25 personen aanwezig op school om de 
vergadering bij te wonen en zo’n 30 personen volgden 
de vergadering via Teams.

Voor diegenen die de vergadering niet gevolgd hebben 
volgt hier een kort verslag:

Vanuit het Bestuur
John van Gurp (voorzitter) heet alle aanwezigen van 
harte welkom. Verder deed hij nog een aantal mede-
delingen die verderop besproken worden.

Dreamzzz Montessori Kinderopvang
Na het welkom van John is Chantal Hartvelt aan het 
woord. Eerder stond al een kennismakingsavond met 
Dreamzzz Montessori Kinderopvang op de agenda, 
alleen is deze door de corona maatregelen komen te 
vervallen. Tijdens de oudervergadering heeft zij zichzelf 
alsnog voorgesteld en verteld wie zij zijn en wat zij 
doen.

 Majid Hoveizi (Directeur en Facilitaire zaken)

 Chantal Hartvelt (Directrice en Administratie/ 
financiën)

 Jessica Vasseur-Bloem (Pedagogisch Coach)

 Rianne Triou (Kindplanning en KOVnet)

Dreamzzz biedt de volgende mogelijkheden:

 Dagopvang (0-2 jarigen)

 Peuteropvang (2-4 jarigen)

 BSO (4-13 jarigen)



Dreamzzz Montessori Kinderopvang Veenendaal zet 
het kind centraal en kijkt wat hij nodig heeft om zich 
te ontwikkelen. Als kinderen bewust zijn van zichzelf, 
ontwikkelen ze zelfvertrouwen op weg naar zelfstandig-
heid, om zo hun dromen waar te kunnen maken.  
De visie van Maria Montessori is hierin leidend.

Alle medewerkers volgen (of zijn in bezit van) de 
Montessoriopleiding, geven het kind de ruimte door 
zichzelf terughoudend op te stellen en met zachte stem 
te praten. Ze houden de ontwikkelingen van het kind bij 
en zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn naar 
het basisonderwijs.

Vanuit de ouders kwam een vraag hoe er wordt om-
gegaan met de 1,5 meter afstand. Chantal gaf aan dat 
ouders in deze periode hun kind(eren) brengen aan de 
achterzijde van de kinderopvang (Trommelaar), zodat zij 
niet op het schoolplein komen. Daarnaast mag maxi-
maal 1 ouder per gezin naar binnen om op deze manier 
de 1,5 meter te bewaren.

Voor de BSO geldt in deze tijd dat kinderen gebruik 
maken van de in-/uitgang van de MF-ruimte (Tromme-
laar, gymzaal).

Bestuur - Financiën
Vervolgens krijgt Leendert Taal, portefeuillehouder 
financiën, het woord en laat weten dat hij na 6 jaar 
gaat stoppen als bestuurslid. Daarna laat hij zien hoe 
de Stichting er financieel voor staat. Leendert laat o.a. 
zien waaraan de ouderbijdrage het afgelopen school-
jaar is besteed. Een aantal activiteiten, waaronder het 
schoolreisje, zijn helaas komen te vervallen door de 
huidige coronamaatregelen. Besloten is om de betaalde 
bedragen voor het schoolreisje te verrekenen met het 
schoolreisje of kamp volgend schooljaar.

Gezien de huidige omstandigheden wordt de ouder-
bijdrage voor komend schooljaar niet geïndexeerd.

Ouderbijdrage 2020-2021

1. Buitenschoolse, culturele en sportieve activiteiten 
€ 39,79

2. Schoolreisje (voor onder- en middenbouw)  
€ 31,36

3. Kamp (tussen- en bovenbouw)    
€ 54,98

4. Overblijven gedurende 3 dagen groep 1 t/m 4  
€ 41,46

5. Overblijven gedurende 4 dagen groep 5 t/m 8  
€ 54,98

Daarnaast laat Leendert de belangrijkste paragraven uit 
het jaarverslag 2019 zien en geeft hierop een toelicht-
ing. De algemene conclusie is dat de stichting er finan-
cieel goed voor staat. 

Mocht u het jaarverslag willen inzien dan kunt u het 
verslag van 2018 inzien op onze website. Het verslag 
2019 komt binnenkort op de website.

Onderwijskundige Ontwikkelingen
René Derksen informeert over de onderwijskundige 
ontwikkelingen en organisatie van de groepen 2020-
2021. Ook benoemt hij hoe het team alles in het werk 
heeft gesteld om sinds de lockdown van de corona-
crisis in korte tijd te voorzien van een digitale leer-  
en werkomgeving. Een compliment waard.

 AVG: Van de diverse onderdelen wordt o.a.de AVG 
wordt benoemd. Nieuwe ouders ontvangen vanaf 
heden bij het inschrijfformulier ons protocol Privacy-
verklaring onderwijs. Komend schooljaar zullen wij  
ook de huidige ouders vragen de verklaring te 
ondertekenen.

 Werken Met Kwaliteit Schoolkwaliteit: De WMK  
vragenlijsten zullen door de coronaomstandigheden 
dit schooljaar niet verstuurd worden.

 Opening schoolplein: Tijdens de vergadering is vast-
gesteld dat het schoolplein op 8 juli a.s. feestelijk 
wordt geopend door kinderburgemeester Maud 
Smit. Helaas mogen ouders hier niet bij aanwezig 
zijn. We maken er een feestelijk dag van.

 Musical groep 8: De musical gaat door op een aan-
gepaste manier. We hebben de beschikking over 
een grote zaal met verschillende mogelijkheden, 
zoals streaming.

 Speeltuindag: De speeltuindag (onderbouw) vervalt. 
De onderbouw leerkrachten kijken hoe deze dag op 
een andere wijze kan worden ingevuld.

 Wisseldag: De wisseldag op 1 juli mag op dit  
moment niet doorgaan. Mochten de huidige 
maatregelen verruimd worden voor die tijd dan 
informeren wij u.

Verder benoemt René de instroom van 4-jarigen in  
deze coronatijd. Het gaat bijzonder goed, ondank dat 
ouders niet mee het schoolplein op mogen. De kinde-
ren worden goed opgevangen door de leerkracht  
of leerlingen uit een hogere groep. Het is mooi om te 
zien hoe kinderen hiermee omgaan.

Voor de komende periode zijn er diverse voornemens, 
waarvan we er een aantal bespreken:

Kindwerkdossier en kindgesprek
Wij willen dat de kinderen middels het kindwerkdossier 
hun eigen ontwikkeling kunnen gaan laten zien vanaf de 
peutergroep tot aan de bovenbouw. Kinderen werken 
aan eigen doelen en kunnen deze ook aan ouders laten 
zien en met hen in een ouder/kind/leerkrachtgesprek 
bespreken. We proberen op deze manier kinderen 
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meer bewust te maken en via eigen regie te laten 
leven. Daarbij willen we ook kijken om hier al vanaf de 
kinderopvang mee te starten.

Inspectiebezoek
Afgelopen mei stond het inspectiebezoek op de agenda, 
alleen is ook dit door de coronacrisis komen te verval-
len. Na de zomervakantie ontvangen wij een nieuwe 
datum. Daarbij zullen wij ook ouders uitnodigen om 
met de inspectie in gesprek te gaan. 

Bewegingsonderwijs en muziek
Voor komend schooljaar zijn we bezig om na schooltijd 
een extra aanbod bewegingsonderwijs en muzieklessen 
te geven. Deze zullen plaatsvinden van 15.00-16.00 uur. 
Dit wordt gevolgd door de BSO van 16.00-17.00 uur. 
Zodra er meer bekend is hoort u dat van ons.

Organisatie 2019-2020
De organisatie 2020-2021 ziet er vooralsnog hetzelfde 
uit als dit jaar. Enige wijziging is dat de huidige groep 
van Marjolein 5/6/7 weer een groep 6/7/8 wordt. Er 
kunnen nog wijzigingen plaatsvinden, zoals we in de 
afgelopen jaren gezien hebben.

Afsluiting
John van Gurp (voorzitter) sluit de avond af en laat 
weten dat Leendert Taal (financiën) na 6 jaar stopt als 
bestuurslid. Leendert was lid van het dagelijks bestuur, 
dat verder bestaat uit René Derksen (directeur-bestuur-
der) en John van Gurp (voorzitter). 

Het bestuur zal er in 2020-2021 als volgt uitzien:

 Dagelijks bestuur: John van Gurp (voorzitter), René 
Derksen (directeur-bestuurder), Marjolein Vullings 
(personeel)

 Algemeen bestuur: Barbara Lambooij (lid), Rogier 
Smit (financiën), Paal Daalhuisen (lid)

Vacature MR
Doordat Paul Daalhuisen een overstap maakt van de MR 
naar het bestuur is er bij de MR een vacaturen ontstaan. 
Mocht u interesse hebben of iemand kennen die graag 
in de MR wilt plaatsnemen, neem dan contact met ons 
op.

Bedankjesmiddag
Gisteren was het bedankjesmiddag. Alle kinderen heb- 
ben een zonnebloem meegenomen voor hun ouders/
verzorgers. Op deze manier willen wij alle ouders ontzet-
tend bedanken die zich het afgelopen schooljaar hebben 
ingezet tijdens de verschillende activiteiten. Daarnaast 
willen wij alle ouders/verzorgers nogmaals bedanken 
voor hun hulp bij het thuisonderwijs toen de school 
gesloten was i.v.m. de coronamaatregelen.
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Uit de MR!

Donderdag 18 juni heeft de medezeggenschapsraad 
vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan bod 
gekomen.

Corona
Gezamenlijk hebben wij onze ervaringen besproken  
nu de school per 8 juni weer geopend is. In algemene 
zin is de MR van mening dat Aan de Basis de zaken 
goed op orde heeft en pragmatisch wordt omgegaan 
met situaties die zich situationeel voordoen. Vanuit 
 het team merkt men wel dat het weer even aanpoten 
is en het afstand houden niet meevalt. Het handen 
wassen brengt extra organisatie met zich mee. Vanuit 
de ouders kwam het signaal dat de klassen regelmatig 
wat laat uitgaan en ouders dan lang staan te wachten. 
Zeker wanneer er meerdere kinderen in verschillende 
groepen zitten. Rond 14:50 – 14:55 uur is het druk  
rondom de school. Voor beide punten zal aandacht 
worden gevraagd. 

Advies en instemming
Eerder had de MR twee beleidsstukken ontvangen 
waarop het bestuur heeft gevraagd instemming te  
verlenen danwel advies uit te brengen. 

Op het Formatieplan 2020 – 2024 is instemming ver-
leend. Aanvullend zijn een aantal vragen ter verduide-
lijking gesteld en is op punten advies gegeven.

Ook de Jaarrekening 2019 is binnen de MR besproken 
en ook hier zal advies op worden uitgebracht.

Gezocht! MR lid

Voor komend schooljaar is de MR op zoek naar een 
nieuw lid voor de oudergeleding. Reden hiervoor is dat 
Paul Daalhuisen de MR zal gaan verlaten. Meedenken, 
meepraten en beslissen namens je achterban is waar 
de MR zich mee bezig houdt. Het afgelopen jaar zijn 
wij natuurlijk betrokken geweest bij veel wat speelde 
rondom de corona-crisis. Maar ook hebben wij gepar-
ticipeerd bij de sollicitatiegesprekken voor de diverse 
vacatures. We hebben input kunnen leveren op de 
verschillende schoolplannen. We hebben meegedacht 
in de totstandkoming van het schoolplein en de keuze 
voor de nieuwe Kinderopvang. Lijkt het je leuk en in-
teressant om mee te denken en te praten over diverse 
onderwerpen die spelen binnen de school meld je dan 
nu aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar  
mr@aandebasis.nl (secretariaat) of paul.daalhuisen@
icloud.com (voorzitter MR). In het geval er meerdere 
aanmelding zijn zullen zelfs verkiezingen worden  

georganiseerd. Wil je meer informatie dan kun je  
natuurlijk altijd contact opnemen met de huidige leden 
van de MR. 

Agenda
Verschillende activiteiten die op de agenda staan 
komen, door de huidige maatregelen in verband met 
het coronavirus, te vervallen of worden verplaatst naar 
een ander moment. Afhankelijk van de maatregelen  
van uit de overheid zullen activiteiten wel/niet door-
gaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikke- 
lingen.

Juni
30 verkeersexamen (theorie)

Juli
1 wisseldag (vervallen)
2 verslagbespreking 2 (informatie volgt)
2 open podium BB (vervallen)
3 open podium OB+ (vervallen)
3 verslag mee
8 zomerfeest (vervallen)
8 opening schoolplein (aangepast, zonder  
 ouders)
9 Basis in Beeld
15 speeltuindag OB (vervallen)
15 inloopspreekuur CJG (vervallen) 
 (voor vragen neem contact op met 
 info@cjgveenendaal.nl)
16 slotfeest groep 8 (aangepast)
17 groep 8 vrij
17 afscheid groep 2
17 kinderen v.a. 12 u vrij
20 t/m 28 aug zomervakantie

Augustus
31  eerste schooldag
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Colofon
Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van  
Montessori kindcentrum Aan de Basis te 
Veenendaal (opmaak Op de Millimeter).  
De volgende Basis in Beeld verschijnt op  
9 juli. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 3 juli per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

Blijf op de hoogte
Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis 
in Beeld kunt u op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen van onze school door regelmatig 
een kijkje te nemen op de website:

www.aandebasis.nl

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis
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