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Terugblik op schooljaar  2019-2020 in de Talentencampus Venlo 

 

We zijn aan het jaar 2019-2020 begonnen met ambities en doelstellingen zoals verwoord in 

het Jaarplan TCV. Dat Jaarplan is gericht op zowel het onderwijs als de kinderopvang in de 

TCV. Nu, na afronding van dit jaar, wordt in deze terugblik kort en bondig op een rij gezet 

hoe dit schooljaar verlopen is en hoe deze doelstellingen in praktijk gebracht zijn. 

Natuurlijk verliep schooljaar 2019-2020, zoals in letterlijk de hele wereld, verrassend anders 

dan gedacht. In de loop van de winter kwamen er berichten over een  nieuw virus, en was 

corona niet langer een fris biertje maar een nare ziekte. Op 13 maart 2020 ging Nederland, 

en ook het onderwijs in Nederland, in lock down. Op 11 mei ging het speciaal 

(basis)onderwijs weer volledig open, en in het basisonderwijs konden leerlingen vanaf dat 

moment volgens een om- en-om rooster naar school. 

Anders dan gedacht dus. De tweede helft van het schooljaar heeft veel beperkingen gekend 

en is daarnaast ook in bepaalde opzichten leerzaam geweest.  

        We blikken terug….. 
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Het team 
 
Dit schooljaar was het voor het eerst niet het speciaal onderwijs in de TCV dat met veel 

leerkrachtwisselingen te maken had bij aanvang van het schooljaar, maar het 

basisonderwijs. Om nieuwe medewerkers zo snel en zo goed mogelijk in de TCV-praktijk op 

te nemen, is er een belangrijke rol weggelegd voor teamleider en directie en natuurlijk de 

directe collega’s in de praktijk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt m.b.t. mentoraat en zijn 

er informatie-bijeenkomsten georganiseerd voor hen. De afspraken m.b.t. inwerken van 

nieuwe medewerkers zijn vastgelegd in de notitie: ‘Introductie van nieuwe medewerkers in 

de TCV’.  

Ook de kinderopvang kende wederom nieuwe gezichten; zij werden ingewerkt door hun 

collega’s met jarenlange TCV-ervaring. 

De nieuwe mensen zijn snel en enthousiast in het team opgenomen. Ze brengen welkome 

kwaliteiten mee en waren snel vertrouwde collega’s. 

 

Formatiegegevens:  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Team sbo 

Aantal leerkrachten: 

14 

FTE: 7,6 

Man:  1    vrouw: 13 

Onderwijsassisten-

ten: 4 

FTE: 2,77 

Man:  0   vrouw: 4 

 

Team bao 

Aantal leerkrachten: 

23 

FTE:  12 

Man:   3   vrouw: 20 

Onderwijsassisten-

ten: 3 

FTE: 1,418 

Man:  0   vrouw: 3 

 

Team so 

Aantal leerkrachten: 

30 

FTE:  19,4 

Man: 5   vrouw: 25 

Onderwijsassisten-

ten: 19 

FTE: 12,9 

Man:  4   vrouw: 15 

Team kinderopvang 

Aantal: 10 

FTE:  10 

Man:  1       vrouw: 9 
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De kinderen 

Het leerlingaantal van het bao is groeiende. In januari 2020 werd gestart met een 

instroomgroep, zodat bestaande groepen niet overbelast werden. Ook werd aannamebeleid 

geformuleerd. 

Zowel het so-team als het sbo-team werd opnieuw geconfronteerd met een opmerkelijke  

instroom van nieuwe leerlingen gedurende het schooljaar. Na Vastelaovond moest het 

aantal groepen dan ook worden uitgebreid. Het sbo groeide naar 6 groepen. Het so groeide 

na Kerst én na Vastelaovond met een groep en kwam uit op 15 groepen.  

De voortdurende stroom  van nieuwe leerlingen is met kunst- en vliegwerk opgevangen. Dit 

kunst- en vliegwerk is gedaan door ten eerste het team waar een hoge mate van flexibiliteit 

en hard werken van werd gevraagd, maar ook door de leerlingen die de groepssamenstelling 

steeds zagen veranderen en door de ouders die meegenomen werden in de veranderingen 

en wisselingen.  

Over deze instroomproblematiek is contact opgenomen met het Samenwerkingsverband PO 

NL, zodat samen verkend kan worden hoe dit kan worden voorkomen dan wel 

gekanaliseerd. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 worden nieuwe leerlingen geplaatst na vakanties en in principe 

niet meer tussendoor. 

 

Gegevens met betrekking tot kind-aantallen: 

Leerlingen bao 

Aantal per 1 aug ’19: 233 

121 jongens    112 meisjes 

Aantal per 31 juli ’20 : 254 

139 jongens    115 meisjes 

Groepen 

Aantal: 8 

 

Leerlingen sbo 

Aantal per 1 aug ’19: 84 

60 jongens    24 meisjes 

Aantal per 31 juli ’20: 94 

68 jongens    26 meisjes 

Groepen 

Aantal 6 

Leerlingen so 

Aantal per 1 aug ’19: 162 

131 jongens    31meisjes 

Aantal per 31 juli ’20: 173 

139 jongens    34 meisjes 

Groepen 

Aantal vanaf maart 2020: 

15 

Kinderopvang:    23                   jongens: 12                     meisjes: 11                              

Buitenschoolse opvang: 99     jongens: 58                     meisjes: 41 

Peuterspeelzaal:   27                jongens: 12                     meisjes: 15 
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Organisatie 
 
De TCV beschikt over een team basisonderwijs o.l.v. Esther van der Vight, een team speciaal 

basisonderwijs o.l.v. Angelica van der Straten, een team speciaal onderwijs o.l.v. Carool 

Maesen en een team Kinderopvang o.l.v. Katarina Bloemers.  

De TCV is ingedeeld in 6 units met elk een unitregisseur. De zevende unitregisseur is een 

medewerker van de kinderopvang die deelneemt aan het unitregisseursoverleg. De 

unitregisseurs komen wekelijks bij elkaar; zij hebben hun overleg na schooltijd. De 

unitregisseurs gebruiken het werken met kernconcepten als verbindende inhoud en 

verbindende didactiek door alle lagen van de TCV heen. 

De TCV heeft een driehoofdige directie: algemeen directeur Frans Vullings, directeur 

Onderwijs Marlou Nellissen en directeur Ontwikkeling Angelica van Gastel 

 
Een nieuw element in de organisatie van de TCV per schooljaar 2019-2020   is de 

leerlingenraad! De voorbereidingen hiertoe, waaronder de verkiezing van de leden van de 

leerlingenraad heeft plaatsgevonden in 2018-2019. Er is een raad gevormd van zes 

leerlingen afkomstig uit alle onderwijsdelen van de TCV. De leerlingenraad heeft zich 

gepresenteerd aan de leerlingen en tijdens de Kerstmarkt had de leerlingenraad een eigen  

( drukbezocht!) kraampje. De raad heeft zich o.a. gebogen over de besteding van een 

subsidie die via Cultuurpad binnenkwam. Het resultaat daarvan is straks concreet terug te 

vinden in het vernieuwde buitenterrein! 

 

Gebouw en terrein 
 
Met een zesde sbo-groep, een instroomgroep bao en een tweede onderwijs-zorggroep in 

het so én ook groei bij de kinderopvang, begon het gebouw wat te knellen. Er is hard 

gedacht over hoe de ruimtes anders in te delen en te benutten. Dat resulteerde in 

verbouwingswerkzaamheden in de herfstvakantie en nog even daarna. Zo werden van de 

grote teamruimte twee mooie lokalen gemaakt. De studiedag van 15 november werd een 

hele praktische: een massale verhuizing van groepen met alles wat daarbij hoort.  

                                                                     Directie        

             Team bao                 Team sbo                 Team so            Team kinderopvang 

  Unit 1         Unit 2            Unit 3            Unit 4           Unit 5             Unit 6            ‘Unit 7’ 
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Ook werd een werkgroep met ouders en teamleden ingericht om het buitenterrein onder de 

loep te nemen en van een veranderplan voorzien. De uitvoering daarvan wordt voltooid in 

schooljaar 2020-2021. 

 

De onderwijspraktijk 
Om teamleden maximaal in een ontwikkelende rol te zetten om de verbinding te maken  

tussen de dagelijkse praktijk en onderwijsverbeteringen op basis van actuele inzichten, zijn 

ontwikkelgroepen samengesteld rondom ontwikkelthema’s. De ontwikkelgroepen hebben 

deelnemers vanuit de verschillende expertises, zodat wat ontwikkeld, besproken en 

aangeschaft wordt, voorziet in de onderwijsbehoeften over de hele range van leerlingen. Dat 

maakt de opdracht voor de ontwikkelgroepen complex, maar past bij de ambitie om een 

samenhangend geheel van onderwijsaanbod te vormen. Ontwikkelgroepen komen 6x per 

jaar bijeen om aan de gestelde doelen te werken. 

 
Gezien de wisselingen in de teamsamenstelling, de groei van leerlingen die gehanteerd 

moest worden en de verbouwings- en verhuizingsperikelen, werd bij de start van het 

schooljaar de ontwikkelagenda niet aangevuld met nieuwe thema’s. Gekozen werd voor het 

bestendigen van het Jaarplan 2018-2019, voor meer tijd uit te trekken voor de 

implementatie van bijvoorbeeld begrijpend lezen. Aandacht is besteed aan de professionele 

cultuur in de TCV en het eigenaarschap van eenieder hierin. Er werd een training AVG              

( gegevensbescherming, privacywetgeving) gevolgd en elke ontwikkelgroep heeft een 

kwaliteitskaart ontwikkeld in de loop van het jaar. Alle leerkrachten beschikken over alle 

kwaliteitskaarten in de klas. 

Opnieuw ( mede met het oog op de personele wisselingen) werd veel aandacht besteed aan 

de organisatie en kwaliteit van de instructie in het onderwijs, onder de noemer DIM/EDI. 

Aandacht in de zin van theorie, afspraken, maar ook groepsbezoeken ter ondersteuning van 

onze leerkrachten. Aandacht voor de opbouw van de instructie, de verbinding met 

voorkennis, de verbinding met motivatie en reflectie van de leerling. Maar natuurlijk ook de 

organisatie in leerformaties en instructiegroepen.  

Tijdens de traditionele Lerend Netwerkbijeenkomsten van Fortior, waar we allemaal aan 

meedoen, mochten we meedenken over het onderwijs van de toekomst.  

OG Buitengewoon organiseerde haar Stichtingsdag in maart 2020, kort voor de lock down. 

Een sprankelende dag die plaatsvond in Kasteel de Berckt in Baarlo, onder de naam Samen 

Buitengewoon Sterk, en met een keur aan workshops. 

 

T.a.v. de kernconcepten is dit schooljaar het bronmateriaal uitgebreid. Digitaal wordt er sinds 

dit jaar gewerkt met padlets, een veelzijdige manier om materiaal en tips systematisch te 

verzamelen en te presenteren. Aan het kernconcept Binding werd een ouderavond over 
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Social Media gekoppeld. Er zijn kookworkshops gegeven. Ook de introductiebijeenkomsten 

van Mad Science sloegen goed aan bij de kinderen.  

De leerkrachten die in de TCV werken met onze leerlingen in de leeftijd 4-7/8 jaar hebben 

zich ook dit schooljaar samen en met ondersteuning van BCO gebogen over de specifieke 

ontwikkelingsbehoeften van het Jonge Kind. De aanpak is erop gericht om de natuurlijke 

nieuwsgierigheid en leerdrang van kinderen optimaal te verbinden aan te behalen 

kerndoelen. Dit komt niet alleen hun prestaties ten goede, maar ook de leer- en 

werkhouding en motivatie van kinderen.  Voor onze jongste leerlingen betekent dat dat het 

onderwijs is opgezet om lerend te spelen, en voor de leerlingen in de leeftijd 6-8 betekent 

dat gericht spelen om te leren. De begeleiding van BCO was gericht op groepsbezoeken en 

overleg met de leerkrachten en daarnaast met het team Jonge Kind.  

Ook Talentencampus-breed is gewerkt aan het pedagogisch klimaat en de pedagogische 

praktijk in de TCV. Sociale veiligheid is een belangrijk thema. Er is een TCV-brede anti-pest 

coördinator waar pestgedrag gemeld kan worden, er zijn anti-pest-activiteiten geweest. Er 

zijn protocollen die  gehanteerd worden bij  incidenten. In bao en sbo wordt door middel van  

de SCOL ( Sociale Competentie ObservatieLijst) jaarlijks gekeken naar sociale vaardigheden 

van de leerlingen. In het so wordt daarvoor ZIEN afgenomen en besproken met alle 

leerkrachten. Tweejaarlijks wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen.  

Ook hebben we dit schooljaar het traject voortgezet van Mindfulness training voor alle 

groepen. Dit schooljaar was de eerste helft gericht op ondersteuning van de leerkrachten die 

dit uitvoeren. In de tweede helft zouden de trainingen met de leerlingen weer plaatsvinden; 

dit kon niet doorgaan vanwege de coronaperikelen.  

 
De medewerkers van de groepen Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen, ook wel de 

Onderwijs-Zorggroepen van de TCV genoemd, maken deel uit van een Platform EMB van 

Onderwijsgroep Buitengewoon, om samen met hun collega’s van andere EMB-groepen hun 

onderwijsaanbod in de samenwerking met de zorgcollega’s dóór te ontwikkelen. Dit 

schooljaar had een nieuw model van koppeling van doelen aan aanpak en organisatie in de 

groep de aandacht.  

 

Een bijzonder ontwikkelgebied is het onderwijsaanbod voor meerbegaafde leerlingen. In 

samenwerking met OGVO heeft de TCV al een aantal jaren extra aanbod op het gebied van 

Engels en wiskunde voor meerbegaafde leerlingen. Daarnaast is er aanbod het gebied van 

schaken.  

Alle scholen van Fortior maken werk van hun meerbegaafde leerlingen in de zin van 

signalering en verrijkend aanbod. Voor een beperkt aantal leerlingen kan eenmaal per week 

gebruik worden gemaakt van de bovenschoolse Talentengroep.  

Daarboven is nu een voltijds voorziening gecreëerd in partnerschap met College Den Hulster 

( onderdeel van OGVO). Deze, genaamd DaVinci onderwijs Junior (DVoJ), is gehuisvest in de 
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TCV en de leerlingen worden ingeschreven in TCVbao.  Aan de voorziening hangt een 

projectstructuur, van waaruit ontwikkeld en gemonitord wordt.  

DVoJ is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen die voor de ontplooiing van hun vaardigheden 

en kwaliteiten een ander curriculum en een andere sociale omgeving nodig hebben. De 

leerlingen worden door de benadering, de omgang, doelen en aanbod uitgedaagd hun 

talenten aan te spreken, hun creatief denkvermogen in te zetten en te leren om executieve 

functies effectief te benutten. DVoJ kon als pilot van start in maart 2020 met vijf leerlingen. 

De leerlingen hebben drie dagen per week les in hun groep in de Talentencampus en twee 

dagen op College Den Hulster. Er is een intensieve samenwerking tussen de leerkracht van 

deze groep in het bao en de betrokken docenten van College den Hulster. In de loop van het 

schooljaar kwamen genoeg aanmeldingen binnen om aan het nieuwe schooljaar met 8 

leerlingen te beginnen. 

 
De TCV- praktijk en corona 
 
Midden in het schooljaar hoorden we almaar luidere berichten over een nieuw virus dat zich 

steeds meer onze kant op drong. Het kwam zo dichtbij dat op 13 maart een lock down werd 

afgekondigd en ook de scholen en kinderopvang dicht gingen. Dicht bleek betrekkelijk, want 

de noodopvang van de TCV voor mensen met essentiële beroepen en voor kinderen die zelf 

of hun gezin erg belast werden door de lock down werd drukbezocht. En daarmee werden 

we met een dubbele opdracht geconfronteerd: het invulling geven aan de noodopvang én 

het bieden van onderwijs op afstand. En daar zíjn door alle collega’s van kinderopvang en 

onderwijs de schouders onder gezet!  

Onderwijs op afstand is niet zomaar de computer aanzetten. Onderwijs op afstand wil 

zeggen dat de techniek om op afstand les te geven geleerd moet worden; dat je kinderen en 

ouders moet leren hoe ze digitaal verbinding met de leerkracht kunnen krijgen; dat de 

leerkracht de leerstof digitaal aanbiedt en uitlegt; dat keuzes gemaakt moeten worden: wat 

wel en wat niet aanbieden aan de kinderen; dat zeker aanvankelijk lang niet alle kinderen 

bereikbaar waren en dat er pakketjes gemaakt moesten worden; dat het uitdelen van de 

pakketjes georganiseerd moest worden; dat met elk gezin en kind net zolang contact werd 

gezocht tot het gelukt was; en deels lukte dat pas na regelmatig aanbellen aan de voordeur 

of na contact met het sociaal wijkteam. Er waren kleine en grote zorgen over kinderen. Dat 

vroeg veel overleg. 

Toen de besturen en de gemeente vroegen om in de meivakantie de noodopvang open te 

houden, meldden zich meteen 17 (!)  vrijwilligers om in de vakantie door te werken voor de 

kinderen. Dat zegt veel over de inzet waarmee het beste van de hele lockdown-situatie 

gemaakt is, ondanks de benarde thuiswerkomstandigheden waar menig teamlid te stellen 

had. Er is flexibel ingespeeld op wat nodig was of goed werd geacht. Er werd genóten van 

wat lukte. Want wat is er een hoop geleerd op het gebied van digitaal aanbieden van 
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onderwijs! We zijn allemaal op slag meer 21ste eeuwse mensen geworden, leraren, ouders en 

kinderen. 

De kinderopvang is, uiteraard met aanpassingen op het gebied van veilig werken, continu in 

bedrijf geweest. Vanaf 11 mei mochten het so en sbo weer helemaal open, het bao de 

eerste weken nog half. 

Bijna alle leerlingen kwamen na de lock down terug. Sommige ouders wachtten nog even af 

hoe verantwoord dat zou zijn.  

Het groepsoverstijgend werken werd tijdelijk in de koelkast gezet. Uitstapjes, schoolreisjes, 

ze konden niet doorgaan. De schoolverlatersmusicals werden aangepast. Afstand houden en 

mensen tellen is tweede natuur geworden. Het is even niet anders. 

En dat is beter dan níet naar school kunnen, want dát hebben we wel gezien: bijna alle 

kinderen hebben hun school gemist en waren heel blij weer naar school te mogen. 

 
Daarnaast hebben collega’s op basis van het Jaarplan TCV en hun POP congressen, symposia 

en workshops bezocht. Vanaf maart 2020 was dit vanwege corona niet meer mogelijk. 

Externe ondersteuning in de ontwikkeling van het TCV-team: 

BCO: Jonge Kind; Begrijpend lezen; Werken met kernconcepten; 

Jong& Mindful: trainingen Mindfulness; 

OGVO: Engels en wiskunde voor meerpresteerders; 

Frank Murmans: preventie-interventietrainingen t.bv. gedragsregulatie; 

Lei Seuren; Omgang met sociale media; 

Cultuurpad: plan van aanpak Cultuur in de TCV; 

Concapps: werken met de TCV-ouder-app; 
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Wat wél gestart is in september en gelukkig ook doorging in maart is de Master Educational 

Needs van Fontys Hogeschool, die grotendeels uitgevoerd wordt in de TCV en waar elf 

leerkrachten van Fortior en OG Buitengewoon aan deelnemen; drie daarvan zijn van de TCV. 

Het betreft een tweejarige traject. 

 
Communicatie met ouders: 
 
Per 2019-2020 is de TCV app voor ouders in gebruik genomen, ter vervanging van facebook 

en mails. De TCVapp zorgt voor communicatie via 1 plek, betere ouderbetrokkenheid en 

levert de school tijdwinst op. Met de TCVapp is de communicatie niet alleen versterkt maar 

ook beter beveiligd.  De kinderopvang maakt voor communicatie met de ouders ook gebruik 

van een (eigen)  ouder-app. 
In de TCV wordt daarnaast een reeks aan communicatiemiddelen ingezet om de driehoek 

kind-ouders-school goed met elkaar te verbinden: de website TCV met daarin opgenomen de 

schoolgids; dan de Nieuwsbrief voor ouders om hen te berichten over belangrijke 

ontwikkelingen, afspraken en datums; het E-zine om met beeld en tekst indrukken te geven 

van TCV-brede gebeurtenissen en bijzonderheden; de telefoon: even persoonlijk contact 

over iets dat belangrijk is in die driehoek ouders-kind-school. En natuurlijk zijn er 

rapportgesprekken en in het speciaal onderwijs de OPP-besprekingen. 

Ook in 2019- 2020 is een aantal ouderavonden georganiseerd: aan het begin van het 

schooljaar een algemene informatieavond; in oktober was er de jaarlijkse avond voor ouders 

Opleidingen, congressen en cursussen buiten de deur: 

Opleiding:  

Master Educational Needs (3 leerkrachten) 

Gymopleiding: 3 leerkrachten 

Congressen en cursussen: 

Het OGO congres: ontwikkelingsgericht onderwijs; 

Inspiratiedag Het Jonge Kind 

Muziekonderwijs: Beleving in muziek 

Taal-spraakproblematiek 

Hechting (Sherbourne) 

NMG: Nederlands Met Gebaren 

Lezen: Leespraat 

Wat stuitert daar door de klas? 

Prikkels in de groep 

Bewegend leren 
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van schoolverlaters; op die avond kon uit een aantal workshops waarin het VO en VSO zich 

presenteren, gekozen worden. 

Tijdens de anti-pestweek en gekoppeld aan het kernconcept Binding werd een goedbezochte 

ouderavond over social media georganiseerd. 

 

De TCV en de professionele omgeving 

Omdat de TCV door haar unieke samenstelling meer leerarrangementen voor kinderen kan 

samenstellen dan welke andere organisatie in Nederland dan ook ( we noemen dat passend 

arrangeren), vinden we het belangrijk goed te volgen of we dat goed doen en wat de 

effecten daarvan zijn.  

De TCV maakt daarnaast onderdeel uit van een landelijk evaluatie-onderzoek gericht op 

Passend onderwijs en is als zodanig terug te vinden in een landelijke publicatie van de PO- en 

VO-Raad. 

Ook in het afgelopen jaar hebben we ‘bezoek’ gehad van andere scholen en organisaties uit 

het hele land. Soms gaat het om een gesprek met rondleiding en soms gieten we dit in de 

vorm van een halve studiedag voor de groepen die ons komen bezoeken. Niet alleen voor de 

bezoekers zijn deze bezoeken waardevol, ook voor ons: het houdt ons scherp en door 

feedback van anderen kijk je steeds met frisse ogen naar onze eigen TCV-praktijk. Dit 

schooljaar moest een aantal van deze bezoeken afgezegd worden. 

 

 

Feesten en partijen! 

Het schooljaar start voor het team altijd officieel in de laatste schoolvakantieweek met de 

startdag. Dit schooljaar hebben we daar een ‘nieuwe traditie’ aan verbonden: een bbq met 

het hele TCV-team, onderwijs en opvang. Het was een veelbelovend begin! 

Publiciteit en publicaties 2019-2020 

Landelijk Symposium Passend Onderwijs 20 september 2019  

Debatavond De Balie Amsterdam oktober 2019  

Radio opname KRO NCRV programma Reporter: interview mbt Passend onderwijs 

Congres 19 november 2019 Landelijk symposium Nijmegen  

Startconferentie Naar inclusiever onderwijs 12 februari 2020 Spant te Bussum  

Conferentie Arnhemse schoolbesturen van der Valk 3 maart 2020  

‘Juf, waar is de kermis’  in  Zone, tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Inge Welles, 

leerkracht TCV SO. 
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In oktober 2019 hebben we de tweede TCV-brede sportdag beleefd! Een mega-gebeuren, 

zowel qua organisatie als qua happening. De werkgroep Sportdag (leerkrachten en ouders) 

heeft deze dag (intensief!) voorbereid en kon gebruik maken van voortreffelijke 

sportfaciliteiten. Weer goed gelukt! 

In december werd de massaal bezochte Kerstmarkt opgezet. Met door de kinderen van de 

Kinderopvang en de schooldelen van de TCV geknutselde producten. Niet alleen het 

bezoekersaantal, maar ook de financiële opbrengst was een groot succes! Overigens: de 

knutsels die niet verkocht zijn, hebben hun bestemming gevonden in ouderenvoorziening De 

Meeuwbeemd. 

De Vastelaovend-viering is ons (ouders, team en kinderen) ook wel toevertrouwd. Feestelijk 

en bruisend. We hebben inmiddels aardig geleerd hoe we vieringen kunnen organiseren die 

tegemoet komen aan de heel verschillende mogelijkheden en behoeften van onze kinderen. 

Het bleek voorlopig het laatste feest in oude stijl! De Koningsspelen en alles wat daarna 

kwam, moesten het zonder ouders en andere toeschouwers doen.  

De laatste dag van het schooljaar werd door het team gewerkt aan overdracht, kleine 

verhuizingen, de ditmaal eenvoudige op-afstand-lunch én afscheid van collega’s die 

vertrokken.  

Het was het einde van een schooljaar waarin een virus ons in de greep hield, waarin we voor 

het eerst hoorden van een lock down en hem even mee mochten maken, een jaar waarin 

bijzondere inspanningen gevraagd werden en waar we mede daardoor met trots op terug 

kijken. 

 

Frans Vulling, Marlou Nellissen, Angelica van Gastel 

 

 

 

 

             

                                         


