Van het Bestuur
Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam, waar ’t
Nokkenwiel en Het Palet onder vallen is gewijzigd. Johan de Kruijk heeft als voorzitter
afscheid genomen. Ruim 7 jaar was hij lid van het bestuur en heeft hij zich ingezet
voor het openbaar basisonderwijs in Alblasserdam. Nu hij bijna 70 jaar is wil hij graag
meer tijd aan zijn vele andere hobby’s gaan besteden. Wij zijn Johan grote dank
verschuldigd voor zijn inzet.
Jacob van der Linden is zijn opvolger en nu voorzitter van het bestuur. Jacob heeft
een grote ervaring in het onderwijs en kinderopvang. Zo was hij lange tijd rector van
het Willem de Zwijger College. Ook heeft Jacob veel ervaring als bestuurder, zo is hij
toezichthouder bij een schoolbestuur in de Hoekse Waard en was hij meer dan 10 jaar
toezichthouder bij WASKO.
We zijn ook blij dat vanuit de MR-en van ’t Nokkenwiel en Het Palet twee nieuwe
bestuursleden zijn voorgedragen. Dit zijn Adriaan Pietersma (Het Palet) en Erwin
Kamminga (’t Nokkenwiel). Met hun kennis op het gebied van financiën en huisvesting
zijn zij een meer dan welkome versterking.
Aat van Genderen is per 1 april jl. door het bestuur voor twee jaar benoemd als
(parttime) algemeen directeur-bestuurder. Hij gaat het bestuur, dat bestaat uit
vrijwilligers, ondersteunen en is eindverantwoordelijk voor de beide scholen. Hij zal
zich bezighouden met alle bestuurlijke en wettelijke verplichtingen die een
schoolbestuur heeft, de huisvesting van de scholen en de samenwerking met andere
schoolbesturen, WASKO en het voortgezet onderwijs. Om deze functie in te kunnen
vullen is hij uit het bestuur terug getreden.
Voor u als ouder verandert er niets, de schooldirecteuren blijven uw eerste
aanspreekpunt.
Kennismaken met Aat van Genderen

Aat van Genderen is op 1 april jl. begonnen als (parttime) algemeen directeurbestuurder. Voor een periode van twee jaar is hij aangesteld door het bestuur. Aat is
53 jaar en geboren en getogen in Alblasserdam. Hij is op school gegaan op de
Julianaschool (tegenwoordig is dit de locatie Maasplein van ’t Nokkenwiel) en is
daarna de Willem de Zwijgercollege gegaan Hij studeerde bedrijfseconomie aan de
Erasmus Universiteit. De afgelopen 7 jaar was hij als vrijwilliger lid van het bestuur.
“Het voelt als thuiskomen” zo zegt Aat, “Geweldig dat ik mij mag inzetten voor de
beide openbare basisscholen in Alblasserdam. Met Vera Doejaaren en Peter Rietveld
hebben we twee prima directeuren. Fijn dat ik het mogelijk kan maken dat zij nog
meer tijd krijgen om met hun teams aan het beste onderwijs voor onze leerlingen te
werken. Om dit te kunnen, moeten we als scholen ook nog meer en beter
samenwerken met andere basisscholen in de omgeving, met de kinderopvang en met
het voortgezet onderwijs. Alleen dan kunnen we het beste bieden voor onze
leerlingen. Het is ook belangrijk dat we onderwijs geven in goede schoolgebouwen.
Voor al deze zaken wil ik mij inzetten. Ik vind het heel belangrijk dit te doen samen
met de medezeggenschapsraden van de scholen en roep bij deze ouders op zich
hiervoor aan te melden. De inzet van ouders, als luizenvader, overblijfmoeder, lid van
de activiteitencommissies of in de medezeggenschap draagt bij aan een geweldige
schooltijd voor uw kinderen.”
Algemene verordening gegevensbeheer

Het zal u niet ontgaan zijn…. Per 25 mei jl. is de nieuwe privacywetgeving van kracht
gegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese
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wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook
SOBA gaat voldoen aan deze wetgeving.
Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over de persoonsgegevens van u of
uw kind die wij verzamelen en waarom wij dat doen. U hebt het recht om deze
gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te laten wijzigen of verwijderen.
Meer informatie hierover komt binnenkort op de websites van de scholen. Ook leest u
hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.






Er is binnen SOBA een privacybeleid opgesteld, met daarin aandacht voor onder
andere:
Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens
van ons ontvangen, maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.
Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal
binnen de school, vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer
intrekken, neem hiervoor contact op met de school. U hoeft nu nog niets te doen. U
ontvangt binnenkort een toestemmingsformulier.
Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan
bewustwording, met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten en een handboek Privacy.
Daarin is ook een gedragscode opgenomen voor medewerkers.
Er is speciaal voor dit onderwerp een nieuw e-mail adres aangemaakt. Mocht u
vragen hebben over het privacybeleid van onze school, dan kunt u een mail sturen
naar privacy@soba-scholen.nl
Ook denken we na over het gebruik van social media. In overleg met de
schooldirecteuren hebben we besloten te stoppen met berichtgeving vanuit de
scholen via Twitter en Facebook.
In de komende nieuwsbrief zullen we u informeren hoe we verder werken aan het
voldoen aan de nieuwe wetgeving en wat dat voor u betekent.
Groepsindeling 2018-2019
De groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019 is als volgt:
Op het Maasplein zijn de volgende groepen: 1-2c, 3b-4b, 5b-6b, 7b-8b.
Op het Boerenpad zijn de volgende groepen: 1-2a, 1-2b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a en 8a.
’t Nokkenwiel heeft met een kleine daling van leerlingenaantallen te maken.
Tevens was de bezetting de afgelopen 2 jaar te ruim. Dit betekent, dat we maximaal
12 groepen kunnen formeren. Nu zijn dat er nog 13.
Het is nog niet bekend welke leerkracht voor welke groep komt te staan. Hier zijn wij
nog druk mee bezig.
Personele bezetting 2018-2019
De bezetting voor schooljaar 2018-2019 is op dit moment onduidelijk, want er is
formatieruimte ontstaan. Liza Schindler en Mariska Petersen hebben een andere
baan. Juf Liza zal na de zomervakantie in Ridderkerk werken en juf Mariska in
Dordrecht.
Ook zijn twee leerkrachten langdurig afwezig door (ziekte)verlof. De invulling van het
verlof van Inge van Doorn en Inge Bos na zomervakantie is nog onbekend.
Het team, de medezeggenschapsraad en de schoolleider zijn druk bezig om alles in
orde te brengen. U ontvangt informatie zodra we die beschikbaar hebben.
Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse is dit jaar van maandag 18 tot en met donderdag 22 juni 2018.
U heeft deze week een e-mail ontvangen voor aanmelding.
Levelwerk
Dit schooljaar is Levelwerk op beide locaties gestructureerd ingezet onder leiding van
juf Marjon. Levelwerk is een lesprogramma voor kinderen die meer uitdaging nodig
hebben.

Voor een eindopdracht is Lucas Verboom met zijn ouders naar Den Haag geweest..
Hieronder zijn verslag:
Interview Lisa Westerveld door Lucas Verboom groep 8a
Voor een levelwerk opdracht
hebben de kinderen uit groep 8
iemand moeten interviewen die zijn
of haar werk beoefend. Ik wil
politicus worden en ik heb met
Jesse Klaver (GroenLinks)
gemaild.
Die had helaas geen tijd dus heeft
de persoonlijk medewerker van
Jesse rondgevraagd of iemand
anders kon. Toen kreeg ik een
telefoontje dat Lisa Westerveld van
GroenLinks wel een interview wilde
geven.
Op donderdag 31 mei was het zover en heb ik haar vragen gesteld zoals: met welk
onderwerp houdt u zich vooral mee bezig? Haar antwoord was onderwijs, omdat zij
een aantal jaar geleden telkens moest vragen of het lerarentekort en thuiszitters kon
worden behandeld in de Tweede Kamer. Omdat dit niet gebeurde, heeft ze zelf
geprobeerd om in de Tweede Kamer te komen om dit onderwerp te bespreken en dat
is haar gelukt, omdat GroenLinks verviervoudigd is tijdens de verkiezingen van vorig
jaar. Donderdagavond had ze onder andere een debat hier over gehad.
Ze heeft vroeger voor de SP gewerkt
maar GroenLinks vindt ze fijner omdat
de SP vaak nee zegt zonder een goede
reden en GroenLinks geeft altijd een
betere oplossing.
Voor de rest hebben we het veel over
onderwijs gehad over dat er kleinere
klassen moeten komen of een klassenassistent.
Ze heeft ook verteld dat ze iedere
vrijdag middag naar een middelbare
school gaat om in het debat de
argumenten van leerlingen te gebruiken en te bespreken.
Ik vond het een hele leuke dag en heel bijzonder dat ik langs mocht komen. Het was
heel leerzaam en door deze ervaring wil ik nog liever politicus worden.
Lucas Verboom, groep 8a
Schoolreis
Alle groepen, behalve groepen 7a en 7b, waren vorige week op schoolreis. Helaas
moesten we vanwege het bijzondere weer een aanpassing voor groep 1-2 doen. We
hebben allemaal genoten en we bedanken alle hulpouders voor de organisatie en
begeleiding.
Citotoetsen groep 3 t/m 8
Aan het eind van het schooljaar wordt de 2e meting met
Citotoetsen gedaan om te kunnen bepalen of het
onderwijs aan uw kind ontwikkelt. De komende maand is
er een citoperiode voor groep 3 t/m 8. We zullen in veel
groepen overgaan tot afname van digitale toetsen.

Schoolzwemkampioenschappen
Zaterdag 26 mei streden 25 scholen uit Zuid-Holland om de titel “Regionaal
schoolzwemkampioen”.
Uit Alblasserdam reisden de 3 teams van Het Kompas, Het Nokkenwiel en De Twijn
naar Sassenheim om te proberen zich te kwalificeren voor de landelijke finale. Deze
finale zal worden gehouden op 23 juni a.s. in zwembad Blokweer in Alblasserdam.
Naast een gezellige middag met veel meegereisde ouders, broertjes en zusjes werd
er zaterdag ook hard gezwommen. Het Kompas eindigde als 5e, De Twijn als 7e en
het Nokkenwiel als 8e. Zwemverenging ZPC de Wiekslag organiseert de finale. De
KNZB heeft hiervoor twee wildcards beschikbaar gesteld voor twee scholen uit
Alblasserdam. Daardoor mogen Het Kompas en De Twijn ook mee gaan strijden in de
finale om de titel “Beste zwemschool van Nederland”.

Schoolkorfbal
Vier Teams van onze school
deden op 18 mei jl. mee aan
het schoolkorfbaltoernooi. De
teams waren samengesteld
uit de groepen 6, 7 en 8. Zij
streden tot het uiterste en
hebben eervolle plaatsten
behaald.

Schoolvoetbal groepen 7 en 8
Een groot aantal jongens en meisjes van de
groepen 7 en 8 deed afgelopen woensdag mee
aan het schoolvoetbaltoernooi. We werden met 2
teams tweede. De andere 2 teams behaalden
eervolle plaatsen. Iedereen heeft haar of zijn
uiterste best gedaan. Top gedaan! De
begeleiding wordt bedankt voor de hulp.

Eindfeest 6 juli a.s.
U ontvangt binnenkort informatie over het Eindfeest. De voorbereidingen zijn in volle
gang om het Eindfeest van vrijdag 6 juli 2018 mogelijk te maken. De kinderen hebben
tot 12 uur les. Dan worden zij om 17.00 uur weer op school verwacht. Komt u ook?

