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‘Als je onderwijs terugbrengt tot de kern houd je de leraar
en zijn of haar leerlingen over. Dat is onderwijs: de relatie
tussen die twee en wat er in die relatie gebeurt, wordt
gedeeld, wordt overgebracht. Een leraar is geen leraar
zonder zijn leerlingen en andersom.’
(Luc Stevens)
Mijn meester Nico - ik zat toen in klas 2 - vertelde vaak
en graag over zijn avonturen als militair in Suriname. We
hingen aan zijn lippen als hij ons weer meenam op zijn
avontuurlijke trektochten door het oerwoud. We gingen zelfs
harder werken om tijd over houden voor het vervolgverhaal.
En juist hij inspireerde mij om het onderwijs in te gaan.
Hoe zit dat? Volgens mij heeft dat te maken met de
verbondenheid die we als klas en meester met elkaar
ervoeren. Meester Nico was een onuitputtelijke bron van
inspiratie, wij kregen het gevoel hebben erbij te horen. De
meester wekte onze interesse en hield die vast, hij daagde
ons uit. Maar het is vooral zijn enthousiasme wat ik me
herinner. Ik zie hem nog vertellen, gepassioneerd, een en al
beweging...

januari
di 6
do 8
di 13
wo 14
do 15
di 20
ma 26

bidden op school om 8.45 uur
Spreekmiddag-/avond
Spreekmiddag-/avond
Spreekmiddag-/avond
Rapport 1 mee
bidden op school om 8.45 uur
Voorjaarsvakantie (t/m 2 maart)

maart
ma 5
ma 5
di 6
di 6
wo 7

Oudercommissie vergadert om 20.00 uur
Studiemiddag team, leerlingen ‘s middags vrij
Koerswijzer maart 2018
bidden op school om 8.45 uur
Biddag voor gewas & arbeid

Contactpersoon bidden op school: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com)

Parkeren rondom school…

De leraren die ik nooit zal vergeten waren gepassioneerd en
enthousiast. Passie en geestdrift kun je niet spelen, dat zit in
je, dat heeft te maken met je zijn. Uiteindelijk gaat het dan
om liefde; liefde voor het vak, liefde voor de kinderen.
En volgens mij is dat de kern van misschien wel het mooiste
beroep van de wereld !

Een vriendelijk verzoek vanuit de buurt met ons verzoek
om dit serieus te nemen:
Sinds enkele maanden parkeren ouders steeds meer in
de wijk, vooral aan De Dagmaat, de straat achter de
skatebaan.
Het probleem is dat ouders (meestal als ze haast hebben)

Hartelijke groet,
Kees van Garderen

snel even de auto parkeren en dan door het bos naar
school lopen. Regelmatig worden onze toegangspaden
daardoor geblokkeerd. Daar ondervinden wij hinder van.
Lees verder op de volgende pagina...
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Goede doel

Verder hebben wij geen hekken om de tuin. Mensen
parkeren de auto zo dicht tegen onze tuin aan dat als ze
uitstappen niet anders kunnen dan door de tuin lopen.
Verder zijn er ouders die op de hoek in de bocht parkeren
waardoor onze kinderen ook niet meer veilig kunnen
oversteken.
Wij kennen de ouders verder niet en weten niet op welke
school hun kinderen zitten. Vandaar dat wij een mail
sturen naar De Zonnewijzer, Flevosprong en Het Kompas.
Zouden jullie in een nieuwsbrief hier de ouders nog eens
op willen wijzen?

Tot de voorjaarsvakantie sparen we voor het project van
Mtangani in Kenia.

Met vriendelijke groet,
een buurtbewoner

In Kenia moeten ouders betalen voor schooluniform en
boeken als hun kind naar school moet. Dit bedrag is
voor veel ouders te hoog, waardoor hun kinderen niet
naar school kunnen. Daarnaast zijn de overheidsscholen
in Kenia overvol met klassen tot wel 80 leerlingen. De
kwaliteit van het onderwijs staat hierdoor onder druk.
In Mtangani hebben sommige kinderen de mogelijkheid
om naar deze overheidsscholen te gaan. Veel ouders
kunnen dit helaas niet voor (al) hun kinderen betalen. De
basisschool, die door stichting ‘Mtangani’ is opgericht
heet Tuko Pamoja Junior School. Dat betekent: ‘We doen
het samen’. Deze school geeft kinderen gratis en goed
onderwijs. Toch is dit project nog niet klaar, want de
kinderen moeten ook een kans krijgen om door te stromen
naar de middelbare school. Om dit te kunnen bekostigen,
willen wij een bijdrage geven.

Nieuws van het personeel
Hallo allemaal
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Marieke Woldhek-Lammers en woon mijn hele leven al in Dronten. Ik
ben inmiddels al vele jaren getrouwd en trotse mama van
3 kinderen in de leeftijd van 10, bijna 8 en 5 jaar. Wij
wonen in Dronten-West. In mijn vrije tijd breng ik graag
tijd door met mijn gezin, familie en vrienden. Mijn passies
zijn; alles rondom foto’s en reizen.

Hierdoor heb ik de afgelopen tijd veel scholen gezien
waar ik korte tijd werkzaam was, heel interessant en

Al bijna 20 jaar ben ik juf, hiervan ben ik 16 jaar

leerzaam! De komende periode sta ik voor groep 5 op de

werkzaam geweest in Harderwijk waarvan 8 jaar in een

donderdag en vrijdag samen met ‘meester Nathaniel’.

groep 5 en 5 jaar in een groep 4. Nog steeds vind ik het
een prachtig beroep wat ik met veel plezier uitvoer.

Nieuwsgierig naar een gezicht bij dit stukje tekst? Kom

Sinds een klein jaar heb ik de overstap gemaakt naar

gerust eens kennismaken!

Dronten omdat ik graag wat dichter bij huis wilde werken.

Groeten, juf Marieke
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Er is e r 1 jarig
hoe ra hoe ra
dat kun je we
l z ien
dat is...
Verjaardagen december
Datum

Leerling

Groep

2
3
3
11
14
15
16
18
20
20
21
22
22
27
29

Lieke Markhorst
Sara Fijn
Luca Rigter
Anne van Loon
Naomi Scherjon
Guido Farenhorst
Floortje Smits
Noud Kijk In De Vegte
Rosan Engelvaart
Juda Wijnholds
Lieke Jaspers
Niek van Diermen
Twan Rampen
Kathy uit de Bosch
Nikki Flierman

8
3
7
6
5
7
6
1/2A
4
5
3
7
1/2A
4
6

‘Uw werk omvat méér dan
het bijbrengen van kennis
en vaardigheden aan de
volgende generatie.’
Koning Willem-Alexander
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STICHTING CODENZ
ABC-Gebouw
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Postbus 31
8250 AA Dronten
KVK 53880153
Stichting Codenz is een vooruitstrevende onderwijsorganisatie die haar leerlingen optimaal wil
voorbereiden op de maatschappij van morgen. De stichting bestaat uit 9 onderscheidende scholen
voor primair onderwijs die op basis van hun Christelijke grondslag vormgeven aan dat waar ze in
geloven. De scholen zijn verspreid over 2 gemeenten in de provincie Flevoland, te weten Dronten en
Zeewolde. Op het bestuurskantoor wordt ter ondersteuning van de scholen een aantal zaken
gezamenlijk geregeld. Voor dat bestuurskantoor in Dronten zijn wij op zoek naar een

Medewerker financiën, inkoop en administratie
0,4 fte (met mogelijk uitbreiding tot 0,6 in de toekomst)
Welke medewerker zoeken we:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent vooral goed in uitvoerende zaken op het gebied van administratie
Je kunt via mail en telefoon duidelijk communiceren
Je bent de spin in het web van de ondersteunende financiële bovenschoolse organisatie
Je houdt ervan de handen uit de mouwen te steken
Je bent goed in organiseren en je kunt goed overzicht bewaren
Je raakt niet van slag als je dag anders verloopt dan je van te voren had bedacht
Je houdt je bezig met de verwerking van facturen en de voorbereiding van de centrale
inkoop van de stichting

Welke eigenschappen zoeken we:
•
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je
Je

bent zelfstandig
bent geordend
hebt een goed inschattingsvermogen
bent iemand die verantwoordelijkheden daar durft te leggen waar ze horen
kunt goed luisteren en hebt ruime ervaring in de financiële sector

Graag voor 12 februari 2018 reageren bij Marianne Witteveen, adviseur P&O. Je kunt je brief met
CV mailen naar mariannewitteveen@codenz.nl.
Deze vacature wordt intern en extern uitgezet, echter bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur
uitgaan naar een interne kandidaat.

Stichting Codenz vormt het bestuur over negen protestants-christelijke basisscholen in Dronten
en Zeewolde. Dit zijn scholen met een eigen visie en een eigen profiel. Ons uitgangspunt is
onderwijs geven op basis van de Christelijke identiteit. De kernwaarden betrokkenheid,
bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen gebruiken wij om dit onderwijsvorm te
geven.
De stichting bestaat uit negen scholen met ruim 2000 leerlingen. De scholen staan in Dronten
(4), Zeewolde (3), Swifterbant (1) en Biddinghuizen (1). Het onderwijs wordt verzorgd door
ongeveer 190 leerkrachten. En ondersteund door ongeveer 19 onderwijsondersteuners. Met
de komst van passend onderwijs en een steeds groter belang van de professionalisering van
leerkrachten heeft Codenz een expertisecentrum passend onderwijs, een kenniswerkplaats,
een Christiaan Huygens-school met voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en een
Codenz academie vorm gegeven.
Stichting Codenz zoekt per z.s.m. een:
Bestuurder (m/v) (0,6 wtf)
De stichting is op zoek naar een strategisch georiënteerde bestuurder die werkt vanuit
verbinding. Een bestuurder die niet alleen naar binnen gericht is maar juist ook oog heeft
voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid die je als onderwijsorganisatie draagt in de
samenleving en specifiek de regio Flevoland. Dit vraagt om een bouwer, een bestuurder met
een actieve en open houding. Iemand die inspireert en de talenten van medewerkers ziet.
De basis is reeds gelegd in het strategisch beleidsplan dat door de hele organisatie
gedragen wordt. De uitvoering hiervan vraagt de komende jaren aandacht en bijsturing.
Naast het aansturen van het directieteam stuurt de bestuurder het stafbureau aan. Zeker nu
de omgeving van het onderwijs verandert is er een onderwijsbestuurder nodig die visie heeft
op kwaliteit en de borging daarvan.
Wij vragen:
• Een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs, post hbo of een
universitaire opleiding.
• Beschikt over representatieve en goede communicatieve
eigenschappen/vaardigheden;
• Is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen
naar het onderwijs (de schoolorganisatie);
• Is op de hoogte van de ontwikkelingen in het (primair) onderwijs;
• Ervaring in een relevante functie in het primair onderwijs;
• Ervaring met en vaardig in het omgaan met strategische vraagstukken zowel intern
als extern;
• Ruime ervaring met de beleidsontwikkeling en (ICT) innovaties in het onderwijs;
• Ruime ervaring in de bedrijfsvoering van een onderwijsorganisatie met name waar
het gaat om ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van het onderwijs;
• Heeft financieel economische deskundigheid op het niveau van
(meerjaren)begroting, jaarrekening, en analyse van (financiële) ken- en stuurgetallen;
• Kiest vanuit een duidelijke visie en motivatie voor het werken in het christelijke
onderwijs in onze regio.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een parttime functie (0.6 fte) bij een organisatie. De arbeidsvoorwaarden van de
CAO Bestuurders Primair Onderwijs zijn van toepassing.

Contact informatie
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heeft u naar aanleiding van
deze oproep vragen of interesse bel dan vrijblijvend met Henk Boersema, hij is als adviseur
betrokken bij deze werving (06 - 515 99 801) of mail naar
henk.boersema@hetonderwijsbureau.nl.
Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar voor deze vacature, dit document kan
opgevraagd worden door te mailen naar info@hetonderwijsbureau.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Codenz: www.codenz.nl. Wij nodigen u
uit om te reageren middels het inzenden van uw curriculum vitae & motivatiebrief via deze
link.
Reageren is mogelijk t/m 4 maart 2018. De 1e gesprekken vinden plaats op donderdag 8
maart en vrijdag 9 maart 2018, wij verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden.

Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Lekker in je vel
Er is niets mis met lekker eten, maar gezonde voeding is belangrijk voor iedereen.
Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen zijn minder vaak ziek, kunnen zich beter
concentreren en zitten lekkerder in hun vel.
Ouders willen natuurlijk niets liever dan dat hun kind gezond is en zich goed voelt.
Je kunt een voorbeeld zijn door zelf ook dagelijks te bewegen, gezond te eten en te
drinken. Bovendien krijg je hier zelf eveneens meer energie van! Kinderen die een goed
voorbeeld krijgen van hun ouders, passen dit vaak ook in hun verdere leven toe.
In deze nieuwsbrief vind je inspirerende tips voor een gezonde(re) levenswijze, die goed
uitvoerbaar zijn.

Groente…. Zet je tanden erin
Het doel van de themacampagne 'Groente...zet je tanden
erin!' van Jongeren Op Gezond Gewicht is kinderen en hun
ouders te stimuleren om dagelijks meer groente te eten.
Omdat groente veel vitamines, mineralen en vezels bevat,
is het van belang om elke dag groente te eten.
Hieronder vind je handige tips om kinderen voldoende
groente te laten eten.
Bekijk ook de groente inspiratie video's met de tips voor
gezonde traktaties. Lekker, makkelijk en gezond!
Lees meer

Bewegen
Als kinderen genoeg bewegen, blijft hun gewicht
makkelijker op peil en krijgen ze een goede conditie.
De norm voor kinderen is:




Elke dag minimaal 1 uur matig intensief bewegen.
Dit zijn heel gewone dingen, zoals naar school
fietsen, traplopen, spelletjes doen op het
schoolplein, de hond uitlaten en boodschappen
doen.Tips om (gratis) te bewegen vind je HIER.
Op maandag- en woensdagmiddag kunnen
kinderen gratis sporten bij SportinDronten.
Twee keer per week intensief sporten. Bij intensief bewegen moet het lichaam echt in
actie komen, zoals bij voetballen, skaten, tennis, zwemmen en hardlopen.
Een laag inkomen en schoolgaande kinderen? De gemeente kan helpen.
Klik hier voor meer informatie.

Kinderen en emoties
Kinderen en emoties; hoe ga je daar nou mee om?
Kinderen moeten alles nog leren als ze geboren
worden. Ook omgaan met emoties en het uiten
hiervan. Dit vergeten we echter vaak. Je eigen
emoties leren kennen en ermee omgaan vergroot
enorm jezelf vertrouwen.
klik hier voor Kinderen en emoties, help! on Vimeo.

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande
kinderen óf over zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.

