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WOORD VOORAF
Waarom een nieuwsbrief?
Het bestuur van de SKOV heeft het afgelopen jaar besloten om
meer en beter uit te leggen waar zij mee bezig is. De website van de
SKOV is vernieuwd en er zijn allerlei documenten op geplaatst, zoals
een klachtenregeling, schoolplannen, de jaarrekening,
integriteitscode en verslagen van bestuursvergaderingen.
Om duidelijker te laten zien wat er gebeurt bij de scholen heeft het
bestuur besloten om vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te
brengen. Deze nieuwsbrief is voor ouders en personeelsleden van
de scholen en voor mensen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in het onderwijs in
Volendam. U zult verbaasd staan hoeveel er ook op andere scholen dan die van uw kind of
waar u werkt, gebeurt. Natuurlijk blijven de websites van de scholen bestaan. Daar vindt u
alles over die ene school.
UIT HET BESTUUR
Oude en nieuwe bestuursleden
Dit jaar zijn de bestuursleden Freek de Boer en Dik Mooijer
vertrokken. Zij hebben de afgelopen jaren veel voor de SKOV
betekend. De SKOV is hen dankbaar voor hun enorme inzet.
Ondertussen zijn er drie nieuwe toezichthoudende bestuursleden
aangetreden. Hans Schoorl per 1 januari en Inger Schermer en
Nicolette Engbers per 1 september. >> Lees verder

Sluiting Zuidwester
Al lang wordt er gesproken over het afnemend aantal leerlingen in
Volendam. In totaal ruim 400 tussen 2010 en 2024. Dit heeft
gevolgen voor het aantal scholen.
Voor de zomervakantie heeft het bestuur aangegeven over te gaan
tot sluiting van de Zuidwester. Op dit moment gaat het bestuur
ervan uit dat de sluiting per 1 augustus 2017 zal plaatsvinden.
>> Lees verder

Enquête plaatsingsbeleid
Het plaatsingsbeleid is belangrijk voor ouders in Volendam. Elk jaar
probeert de plaatsingscommissie aan de wensen van ouders te
voldoen. Sinds het bestaan van deze commissie worden de
leerlingen verdeeld met als criterium evenredige verdeling over de
scholen. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het plaatsen bij
vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Het komt helaas elk jaar
voor dat er daardoor een aantal broertjes en zusjes op een andere
school worden geplaatst. De plaatsingscommissie probeert dit zoveel
mogelijk te vermijden. >> Lees verder

NIEUWS VAN DE SCHOLEN
Nieuwe beroepsgerichte profielen in bovenbouw vmbo
Aan het begin van dit schooljaar is het voorbereidend
beroepsgerichte onderwijs (vmbo) ingrijpend veranderd. Het Don
Bosco College biedt aan de basis- en kaderleerlingen twee profielen:
Horeca, Bakkerij en Recreatie en Zorg en Welzijn. Waarvan de eerste
dit jaar nieuw is. In dit profiel worden leerlingen in 12 lesuren per
week voorbereid op beroepen in de horeca, de bakkerij en de
recreatie. In het profiel Zorg en Welzijn worden leerlingen in 12
lesuren per week voorbereid op de beroepen in zowel de
commerciële als de maatschappelijke zorg. >>Lees verder

Vernieuwing speelpleinen
Op bijna alle scholen zijn werkgroepen aan de slag om de
speelpleinen te vernieuwen. Jantje Beton helpt daarbij met kennis
en ervaring. Ouders, leerkrachten en ook de leerlingen zijn
betrokken bij de plannen en maken onderdeel uit van de
werkgroepen. De meeste scholen bevinden zich nu in de
ontwerpfase. Het is de bedoeling dat in de loop van 2017 de
concrete resultaten zichtbaar worden. >> Lees verder

Grondige opknapbeurt benedenverdieping St. Jozefschool
Tijdens de zomervakantie is de benedenverdieping van de St.
Jozefschool opgeknapt. De lokalen, aula en de gangen hebben een
nieuwe vloer en plafondplaten gekregen. Er is overal gestukt,
geschilderd en nieuwe tegels gelegd. De elektra is vernieuwd en/of
weggewerkt. In de aula is het meubilair vervangen en op de
benedenverdieping zijn alle toiletten vernieuwd. >> Lees verder

Feestelijke opening nieuwe vleugel Don Bosco
Vrijdag 23 september jl. werden zowel de nieuwe vleugel als de
verbouwde beroepslokalen van het Don Bosco College in gebruik
genomen. De officiële openingshandeling werd verricht door
burgemeester Van Beek en wethouder Kroon-Sombroek. Door de
uitbreiding kunnen alle 1729 leerlingen weer les krijgen in een en
hetzelfde gebouw, zijn de lesroosters voor de leerlingen gunstiger
en zijn er ook meer mogelijkheden voor onderwijskundige
verbeteringen. >> Lees verder

De Bibliotheek op school op ’t Kofschip
Op woensdag 5 oktober werd de Bibliotheek op school officieel
geopend op basisschool ’t Kofschip in samenwerking met
Bibliotheek Waterland. ’t Kofschip heeft met deze Bibliotheek op
school een grote collectie boeken op school die toegankelijk zijn
voor alle groepen. Alle kinderen zijn hierdoor lid van de bibliotheek
en kunnen onbeperkt lenen. Ook kinderen uit de buurt kunnen
boeken lenen, ook al zitten ze niet op ’t Kofschip. >> Lees verder

BZT-band XXL
Leerlingen van groep 8 van de St. Jozefschool hebben onder
begeleiding van The Voice-winnares Maan gestreden om een plek
in de BZT-Band XXL. Deze gelegenheidsband treedt in december op
voor koningin Máxima tijdens een muzikaal kerstgala in Koninklijk
Theater Carré. Wilt u weten hoe het de leerlingen is vergaan en of
ze een plek in de BZT-Band XXL hebben gekregen? >> Lees verder

JUBILARISSEN
Jubilea op de Spinmolen
Op de Spinmolen vierden twee leerkrachten een jubileum. Carla
Visser-Schilder werkt 25 jaar als leerkracht op eerst de Zuidwester
en sinds 1992 op de Spinmolen. Hein Kwakman werkt 31 jaar op de
Spinmolen. Voor die tijd heeft hij binnen de SKOV gewerkt op de
voormalige Mariaschool en op de St. Jozefschool. Al met al werkt hij
nu 40 jaar als leerkracht op een van de scholen binnen de SKOV.
>> Lees verder

Drie 40-jarig jubilarissen op St. Petrusschool
Op vrijdag 14 oktober werd gevierd dat Loes Baas, Clazien VeermanManshanden en Froek Zwarthoed 40 jaar in het onderwijs zitten. Alle
drie de jubilarissen werken op de St. Petrusschool. Juffrouw Clazien
geeft sinds 1976 les op de St. Petrusschool, meester Froek sinds
1979 en juffrouw Loes sinds 1991 nadat ze eerst 15 jaar les had
gegeven op de St. Jozefschool. We prijzen ons gelukkig met deze drie
bekwame leerkrachten en fijne collega’s. >> Lees verder

