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KBS Mgr. Zwijsenschool 

Oudestraat 244 
 8261 CB Kampen 

038 - 3314722 
kbsmgrzwijsenschool@aves.nl 

www.zwijsenschool.nl 
Facebook: Mgr. Zwijsenschool 

 
 
 

 
 
12 juni  Studiedag; alle kinderen vrij 
17 t/m 26 juni Oudergesprekken 
26 juni  Rapporten mee 
29 juni  Afscheid groep 8 
3 juli  Laatste schooldag 
 
17 augustus Eerste schooldag 
 
 
Deze coronaperiode haalt alle vanzelfsprekendheid weg. Wat hebben we allemaal niet meegemaakt? 
Kinderen thuis… lesgeven op afstand, maar hoe? Dat hebben we nooit eerder gedaan. Toen halve 
weken les. Nu weer hele weken. Steeds weer oplossingen bedenken hoe we onze kerntaak kunt 
uitvoeren.  
Dan kom je aan het denken: wat is die kern? Wat moeten we zeker doen? Alle gewoontes, alle 
afspraken… alles moet je loslaten en opnieuw bedenken wat nu kan en moet. Je kunt niet meer 
vertrouwen op hoe het altijd ging. Hoe gaat dit verder in het nieuwe schooljaar?  

 
 

 
 
 
 
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, hebben Edwin en Ineke aangegeven een andere stap in 
hun carrière te gaan maken. Ik moet u nu ook melden dat Barbara een andere baan heeft gevonden, 
vlak bij haar woonplaats. We vinden het spijtig dat ze weggaat maar wensen haar veel plezier in haar 
nieuwe baan. Hierdoor heeft er intern een verschuiving plaatsgevonden. 

 
 
 

Personele bezetting 2020 - 2021 
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  1-2A 1-2B 3 4 5 6 7 8 

Maandagochtend  Carlijn Suzette Esther Birgitte Geanne Ilse 
Bosch 

Susan Mariska 

Maandagmiddag  Carlijn Suzette Esther Birgitte Geanne Ilse 
Bosch 

Susan  Mariska 

Dinsdagochtend   Maaike Suzette Esther Birgitte Geanne Ilse 
Bosch 

Susan  Mariska 

Dinsdagmiddag  Maaike Suzette Esther Birgitte Geanne Ilse 
Bosch 

Susan  Mariska 

Woensdagochtend  Carlijn Suzette Esther Birgitte  Geanne Ilse 
Bosch 

Susan 
Kim   

Mariska 

Woensdagmiddag  Carlijn Suzette Esther Birgitte 
Samantha 
  

Geanne Ilse 
Bosch 

Susan  
Kim  

Mariska 

Donderdagochtend Carlijn Suzette 
Maaike 

Esther Samantha 
Stam 

Geanne Ilse 
Bosch 

Kim  Mariska 
 

Donderdagmiddag Carlijn Suzette 
Maaike 

Esther Samantha 
Stam 

Geanne Ilse 
Bosch 

Kim  Mariska 
 

Vrijdagochtend  Carlijn Maaike Esther Samantha 
Stam 

Geanne Ilse 
Bosch 

Kim  Mariska 
 

Vrijdagmiddag  Carlijn  Maaike Esther Samantha 
Stam 

Geanne Ilse 
Bosch 

Kim  Mariska 
 

 
IB’er  Cindy van Raalten 
Maiyenka Füchten zal dit schooljaar op donderdag en vrijdag voor groep 8 staan. Zij doet haar 
eindstage (WPO) bij ons op school. 
 
In het nieuwe schooljaar zullen de nieuwe leerkrachten en IB’er zichzelf voorstellen. 
 
 
 

 
 

Na vier jaar met veel plezier te hebben gewerkt op de Zwijsenschool, ga ik volgend 
schooljaar naar een andere school. Al geruime tijd ben ik op zoek naar een baan bij mij in de 
buurt en dat is nu gelukt.  Volgend schooljaar ga ik werken op een basisschool in Vaassen en 
krijg ik een groep 7. Dan kan ik op mijn fietsje naar mijn werk en daar ben ik heel erg blij 
mee. Uiteraard ga ik deze school met leuke kinderen, ouders en collega`s erg missen!  

 

 

Afscheid …. Barbara Kok 
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In de nieuwsbrief van 3 juni hebben jullie kunnen lezen dat de MR heeft besloten om onderzoek te 
doen of er genoeg draagvlak is bij leerkrachten en ouders voor een continurooster. Aan zowel 
Monique als aan de MR zijn naar aanleiding van deze aankondiging een aantal vragen gesteld. 
Daarom willen we jullie hierbij graag verder informeren.  
 
Er staat doorgaans een half jaar voor een dergelijk onderzoek. Wij willen het proces, gezien de 
huidige situatie, proberen te versnellen. We zijn net begonnen; op dit moment is onze planning in 
hoofdlijnen als volgt:  
 
1. Voorbereiden voor de zomervakantie (onderzoek naar reglementen, spelregels opstellen, etc.).  
2. Presentatie van de opties tijdens de jaarvergadering.  
3. Enquête na de jaarvergadering.  
4. Daarna kunnen wij zo snel mogelijk de resultaten van de enquête met ons advies presenteren aan 
het schoolbestuur.  
 
De MR  heeft in overleg met de directeur besloten het huidig continurooster na de zomervakantie te 
handhaven. De oudergeleding van de MR heeft hiervoor toestemming gegeven. Ook het bestuur van 
Aves heeft de verwachting uitgesproken dat het huidige protocol tot (minimaal) het einde van dit 
kalenderjaar zal gaan gelden.  In het nieuwe schooljaar zal het onderzoek worden voortgezet.  
Wij snappen dat dit niet alle vragen wegneemt. Wij zullen daarom na elk overleg een korte voortgang 
presenteren in de nieuwsbrief. Maar neem ook gerust rechtstreeks contact met ons op als er vragen 
zijn, ons email-adres is: mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl   
Esther, Geanne, Janet en Nander  
MR Mgr. Zwijsenschool 

Vanuit de MR 
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