
 

Vanuit de raad van Toezicht  
 
Tijdens de laatste vergadering van de Raad 
van Toezicht van de zomer keken we terug op 
dit schooljaar. Een bijzonder jaar waarin veel 
van de medewerkers is gevraagd. Als Raad van 
Toezicht willen we onze dank uitspreken voor 
jullie grote inzet. We wensen een ieder straks 
een goede en welverdiende zomervakantie 
toe.  
 
Lydeke Zandbergen-Beishuizen 
Voorzitter Raad van Toezicht 
 

Zomervakantie 2021 

We hebben het vaker benoemd: het 

schooljaar 2020-2021 ( en eigenlijk al vanaf 

maart 2020) zijn voor ons allen wel de meest 

bijzondere schooljaren geweest. Toen in 

december 2019 de eerste berichten opdoken 

over een nieuw COVID virus hebben we niet 

kunnen vermoeden wat voor geweldige 

impact dit zou krijgen in ons werken en in ons 

persoonlijke leven. Het is intensief geweest en 

ja we hebben leren leven met allerlei 

maatregelen en aanpassingen. We hebben 

daarbij ook veel geleerd en soms prachtige 

stappen gemaakt in onze kennis van digitaal 

werken en ICT.  

Op dit moment gaan we op weg naar meer 

normaal of misschien wel het nieuwe normaal 

( wat at dan ook mag zijn). Natuurlijk nog wel 

met wat zorg voor nieuwe varianten van het 

virus en de effecten van het feit dat alles weer 

“open gaat”.  

Voorlopig gaan we de goede kant op en daar 

mogen we blij mee zijn. We hebben ons er 

doorheen geslagen. Dank voor jullie enorme  

 

inzet en aanpassingsvermogen in het 

afgelopen anderhalf jaar . Petje af !!!! 

En nu even lekker genieten van alles wat weer 

kan : vakantie , uitjes, familiebezoek, 

evenementen en weer samen zijn. 

Dit jaar wens ik jullie met een speciaal gevoel 

een heerlijk zomervakantie toe. Geniet en blijf 

gezond . 

Harrie Steenstra 

Bestuurder  

 

Afscheid  en nieuwe directeuren 

In navolging van de berichten in de 

nieuwsbrief van april een vervolg. 

Zoals bekend gaat Jacob Raap na de 

zomervakantie door op één school; CBS de 

Wynroas in Harkema. Het is ons (de 

sollicitatiecommissie ) gelukt om een nieuwe 

directeur te benoemen. Op basis van de 

ontvangen brieven en gesprekken met 6 

kandidaten  heeft de commissie besloten om 

Betty Maat-Weistra uit Borger te benoemen. 

Betty heeft ervaring als leerkracht en 

waarnemend-directeur en werkt ruim 15 jaar 

in het onderwijs. We hopen dat ze zo spoedig 

mogelijk na de zomervakantie kan beginnen. 
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En dan na drie procedures komt ook de 

volgende procedure er aan. Hesder Hoekstra, 

directeur van CBS de JLS en CBS de Hoekstien, 

krijgt in het kader van de NPO-middelen een 

andere taak in de sfeer van coaching en 

begeleiding. Hij gaat daarom stoppen met zijn 

directietaken op CBS De Hoekstien 

(waarschijnlijk per 1 oktober 2021). Het 

vinden van nieuwe directeuren is heden ten 

dage een bijzonder lastige opdracht voor de 

onderwijsorganisaties. We hebben daarom 

besloten om een wervingsbureau (Het 

Onderwijsbureau in Amersfoort) in te 

schakelen (op basis van no cure no pay) om 

actief kandidaten te benaderen. Dergelijke 

wervingsbureaus hebben grote netwerken van 

mogelijk beschikbare- en goede kandidaten. 

De procedure gaat starten in augustus.  

 

Bouwzaken 

De renovatie van CBS De Hoekstien is klaar. 

Afgelopen week is de oplevering gedaan. 

gestaag. De school ziet er nu weer “ tiptop” uit 

met een mooie moderne uitstraling 

CBS De Merlettes heeft een nieuw dak en 

zonnepanelen gekregen  en  Dorpsschool De 

Twa-ikker is onlangs voorzien van nieuwe 

zonwering.   

Voor CBS De Lichtbron zijn de afspraken voor 

verhuur van een aantal lokalen definitief. We 

zijn daar erg blij mee, want leegstand is altijd 

jammer en duur voor een school. Onze buren 

van het verzorgingstehuis Haersmahiem gaan 

de lokalen gebruiken voor dagbesteding en 

kantoor.   

In Twijzelerheide/ CBS De Reinbôge zijn we op 

dit moment bezig met  een plan  (het bouwen 

van een Kindcentrum voor de beide scholen 

en de kinderopvang). We hopen binnenkort 

het zogenaamde locatieonderzoek (waar gaan 

we bouwen) af te ronden.  

  

 

Kenniskring Rekenspecialisten  

Met ingang van het cursusjaar willen we 

binnen Noventa naaste de andere 

kenniskringen ook graag starten met de 

kenniskring Rekenspecialisten. Jullie hebben 

de oproep voor een voorzitter in het voorjaar 

allemaal in je postbus gehad.  Op basis van 

gesprekken met kandidaten heeft de 

commissie besloten om voorlopig de 

taak/functie bij twee collega’s neer te leggen. 

We hebben Tiny Roorda (nu werkzaam op CBS 

de Bernebrêge )en Sanne den Hartogh (nu 

werkzaam op de JLS en na de vakantie op CBS 

de Claercamp) gevraagd om de 

voorzittersrol/kartrekkersrol op zich te 

nemen. Zij krijgen daarbij ook nog enige 

ondersteuning van Heleen van der Meer ( 

nieuwe directeur CBS de Oanrin), die voor de 

verbinding met het directeurenoverleg zorg 

draagt. De eerste stap in het vervolg is dat alle 

scholen een Rekenspecialist krijgen, die lid 

worden van de Kenniskring.  

 

  

 

 

 



Zomerpresentje 

 

Gewoontegetrouw ook dit jaar weer een 

zomerpresentje voor alle medewerkers en 

enkele bijzondere relaties. Een blijk van 

waardering en dat laten we dan niet bij 

woorden alleen.  

Noventa brengt het balletje aan het rollen en 

dan doen we graag. Veel speelplezier op de 

camping, in de tuin of waar dan ook maar. 

 

Nieuwe overeenkomst met de 

Bibliotheek voor de komende jaren  

 

Stichting Noventa, de koepel van Christelijke 

scholen in Achtkarspelen zet ook de 

komende drie jaar stevig in op lezen. Ze 

verlengen hun overeenkomst met de 

bibliotheek, zodat de elf scholen van de 

onderwijsorganisatie ook de komende drie 

jaar verzekerd zijn van ondersteuning door 

de bibliotheek op het gebied van lezen, 

leesbevordering en vooral leesplezier. ‘De 

meerwaarde van de bibliotheek is zó groot, 

dat we de Bibliotheek op school voor al onze 

scholen willen’, laat directeur van Noventa 

Harrie Steenstra weten. Het is de tweede 

verlenging voor Noventa, de meeste scholen 

maken al zes jaar gebruik van de 

ondersteuning door de bibliotheek. 

 

Opheffing Vereniging Noventa 

De organisatie Noventa bestaat sinds 2016 

uit twee; deels afzonderlijke organisaties. 

Dat zijn de Stichting Noventa (het 

bevoegd gezag van de scholen en de 

Stichting waarbij alle medewerkers in 

dienst zijn) en de Vereniging Noventa een 

oudervereniging (voortkomende uit de 

oudervereniging PCBO Achtkarspelen en in 

het verleden – voor 2006- het bevoegd 

gezag). Gezien het feit dat er een bepaalde 

tweedeling  in onze organisatie zit met een 

Raad van Toezicht, die tevens het bestuur 

van de Vereniging is, zien we dat dit niet 

meer past in een moderne 

onderwijsorganisatie. In overleg met de 

Ledenraad van de Vereniging Noventa is 

besloten om te stoppen met de 

Vereniging, waarbij de scholen wel een 

schoolraad (SR)  houden en op het niveau 

van Noventa een Gemeenschappelijke 

Schoolraad (GSR) gevormd gaat worden. 

SR en GSR krijgen een advies en 

klankbordfunctie binnen de scholen en de 

Stichting.  

https://www.linkedin.com/company/stichting-noventa/


5.895 aanvragen gedaan voor 

Lerarenbeurs, 4.676 aanvragen 

toegekend 

Er zijn dit jaar in totaal 5.895 aanvragen 

gedaan voor de Lerarenbeurs en daarvan 

zijn 4.676 aanvragen toegekend, 1.219 

aanvragen zijn afgewezen. Dit schrijft 

minister Slob in een brief aan de Tweede 

Kamer. Bij de aanvraagronde voor 

schooljaar 2022/2023, krijgen aanvragers 

die dit jaar zijn afgewezen vanwege het 

bereikte subsidieplafond, voorrang op 

(nieuwe) initiële aanvragers. Voor volgend 

schooljaar ziet de volgorde van toekenning 

er daarom als volgt uit: 

- Herhaalaanvragen (voor tweede of 

derde studiejaar); 

- Initiële aanvragen die in 2021 zijn 

afgewezen vanwege het bereikte 

subsidieplafond; 

- (nieuwe) Initiële aanvragen. 

 Minister Slob waarschuwt daarbij, dat hij 

geen zekerheid kan geven dat alle 

afgewezen aanvragen van dit jaar volgend 

jaar kunnen worden toegekend. Dat komt 

door het beperkte budget voor de 

Lerarenbeurs. Daarnaast zal door het 

toekennen van voorrang voor afgewezen 

aanvragers 2021 mogelijk geen tot zeer 

beperkt budget resteren voor (nieuwe) 

initiële aanvragen voor volgend schooljaar. 

 Lerarenbeurs  

De Lerarenbeurs is bestemd voor leraren 

die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, 

mbo en hbo. Met de beurs kun je een 

vergoeding verstrekt krijgen voor 

collegegeld, studiemiddelen en reiskosten 

voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast 

kan je werkgever subsidie krijgen om 

studieverlof te geven. 

 

 

Per 1 juli zijn rookruimtes in overheids- en 
openbare gebouwen verboden. Dat betekent 
dat scholen, ziekenhuizen, musea, 
sportkantines, bibliotheken, maar ook 
zorginstellingen, gemeentehuizen, de Tweede 
Kamer en ministeries vanaf die datum rookvrij 
zullen zijn. Het rookvrij maken van gebouwen 
en ruimtes waar mensen komen of werken is 
een van de afspraken uit het Nationaal 
Preventieakkoord, dat staatssecretaris Paul 
Blokhuis (VWS) in 2018 met meer dan 70 
partijen sloot. Hierover bericht het ministerie 
van Volksgezondheid. 

Staatssecretaris Blokhuis: ”Roken is een 
dodelijke verslaving waar elk jaar ongeveer 
20.000 mensen aan sterven. Rookruimtes 
faciliteren het roken, versterken de norm dat 
roken normaal is en zijn schadelijk. Daarom 
gaan ze dicht. Iedereen heeft recht op frisse en 
gezonde lucht in zijn omgeving. Bovendien 
kunnen we hiermee voorkomen dat jongeren 
beginnen met roken en ex-rokers weer 
opnieuw starten. Want zien roken, doet 
roken.”   

Ook de schoolpleinen moeten dus nu  rookvrij 
zijn. 



Phishing: Hoe vis je ze eruit?  

Regelmatig  schenken we aandacht aan de 

AVG, informatiebeveiliging 

en privacy (IBP)  

Dit keer een artikel over 

phisingmail 

Phisingmail en de 

gevolgen daarvan zijn 

orde van de dag. 

Phishing is een ernstige 

vorm van 

computercriminaliteit. 

Door gebruik van valse 

WhatsApp, e-mails of 

SMS-berichten, word je 

naar een nagebootste 

website gelokt van 

bijvoorbeeld je bank of 

er wordt ongemerkt 

software op je 

computer geïnstalleerd. 

Hierdoor krijgen 

criminelen toegang tot 

je bankrekening, de 

bestanden op je 

computer of je 

webcam. Dit kan leiden 

tot bankroof, datalekken of situaties waarin je 

een ‘ransom’ moet betalen om weer bij je 

bestanden te komen. Het is dus belangrijk om 

te weten hoe je phishing kunt herkennen en 

deze vorm van computerinbraak kunt 

voorkomen.  

Binnen Noventa werken we met Office 365, 

ZuluConnect en ParnasSys.  De 3 belangrijkste 

omgevingen waar privacygevoelige informatie 

in staat. Met z’n allen zijn we verantwoordelijk 

voor de omgevingen. Bovenschools zorgen we 

op diverse niveaus  voor de juiste 

beveiligingsinstellingen. Dit doen we samen 

met onze systeembeheerders.  

Daarnaast zijn de gebruikers van deze 

omgevingen ook zelf verantwoordelijk. 

Belangrijk is om altijd zorgvuldig met je 

inloggegevens om te gaan. Bij twijfel altijd 

melding maken bij de ICT’er of de 

beleidsmedewerker ICT. 

 

 



Nieuwe WISC  

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ook 

binnen Noventa De WISC V als 

onderzoeksinstrument ingezet worden. 

 

. 

 

 

De WISC V (Wechsler IQ Scale for Children) is, 

net als de WISC III een intelligentietest die is 

ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 17 jaar. De 

‘V’ in WISC-V geeft simpelweg aan dat dit de 

vijfde herziene versie is van de test. 

Vergeleken met de WISC III kent de WISC V 

een andere opbouw en andere schalen dan de 

WISC III. Er is dus geen sprake meer van 

verbaal/performaal IQ en ook op subtest 

niveau zijn er veel wijzigingen. 

Behalve het meten van het totale IQ geeft de 

WISC V ook een beeld van de cognitieve 

vaardigheden van een kind. Sterktes en 

zwaktes komen duidelijk naar voren. Ook is 

het mogelijk om problemen op te sporen en te 

herkennen. Daarnaast wordt tijdens de 

afname van de test een goede indruk 

gekregen van de werkhouding van het kind.  

De WISC-V omvat 14 subtests. Dit zijn 

verschillende opdrachten die na afname 

ingedeeld worden in 5 primaire indexen en 5 

aanvullende indexen. Voorbeelden van 

subtests zijn o.a. Blokpatronen, Matrix 

Redeneren, Cijferreeksen, Gewichten, 

Begrijpen, Rekenen en Figuur Samenstellen. 

 

  
 

  

     

   

   

De verschillende subtesten spreken elk een 

ander intellectueel (cognitief) gebied aan en 

worden, om de aandacht van het kind tijdens 

de testafname zo goed mogelijk vast te 

houden, afwisselend aangeboden. De test 

wordt, net als de WISC III, individueel 

afgenomen en de testduur is tussen 1 en 2 

uur. 

 

De subtesten zijn bedoeld om inzicht te 

krijgen in 10 specifieke aspecten van 

intelligentie, ook wel indexen genoemd. De 

score geeft per index aan of dit een sterkte of 

zwakte is door te vergelijken met de 

gemiddelde scores op de indexen (de GIS of 

gemiddelde score). 

 

De primaire indexen zijn de volgende: Verbaal 

Begrip, Visueel Ruimtelijk inzicht, Fluid 

Redeneren (vermogen om nieuwe onbekende 

problemen op te lossen), Werkgeheugen en 

de Verwerkingssnelheid. Daarnaast kan nog 



extra informatie worden gegeven over de 

leermogelijkheden van het kind door het 

beschrijven van de aanvullende (of 

secundaire) indexen te beschrijven: 

Kwantitatief Redeneren, Auditief 

Werkgeheugen, Non-Verbaal vermogen, 

Algemene Vaardigheid en Cognitieve 

Competentie.  

Een ‘normaal’ IQ ligt tussen de 80 en 119 
punten. Bij een IQ boven de 130 wordt 
iemand hoog intelligent genoemd.  

Door naar de indexen te kijken, worden de 
sterktes en zwaktes in kaart gebracht. Deze 
worden vertaald in concrete, 
handelingsgerichte adviezen, die aansluiten bij 
het HGW-gedachtengoed. 

Naast afname met behulp van papier, bestaat 

ook de mogelijkheid tot digitale afname. 

Hiervoor is door Noventa geen licentie 

aangeschaft. 

 

Wil je meer weten, of zijn er andere vragen. Ik 
ben bereikbaar via mail: 
d.oppers@noventa.nl. 

Doutzen Oppers, beleidsmedewerker 
zorg/orthopedagoog Noventa. 

Mentoren-opleiding 

De afgelopen twee jaar zijn we als organisatie 
betrokken bij het traject Samen op Leiden in 
de school in samenwerking met NHL-Stenden. 
Een samenwerking tussen de opleiding leraar 
basisonderwijs en het werkveld. Hoe werken 
we samen en leiden we met elkaar studenten 
op tot bekwame toekomstige leerkrachten?.  
De samenwerking is op dit moment terug te 
zien in de volgende punten: 

 

• Noventa is betrokken geweest bij 
inspiratiesessies rondom het nieuwe 
Curriculum van de NHL-Stenden 
opleiding leraar basisonderwijs; 

• Noventa plaatst zelf een twintig tal 
studenten op de diverse scholen van 
Noventa; 

• Noventa is betrokken bij de 
assessment welke plaatsvinden bij 
eerste-jaars studenten; 

• Binnen Noventa wordt de mentoren 
opleiding aangeboden om mensen 
binnen het werkveld op te leiden tot 
mentor voor studenten. 

 
Het laatste punt, de mentoren opleiding zijn 
we in 2020 mee gestart. Tien collega’s hebben 
de pilot van de mentoren opleiding binnen 
Noventa gevolgd. 
 
In de mentoren cursus staan de attitude en de 
begeleidingsvaardigheden van de mentor 
centraal. Er is stil gestaan bij de verbale kennis 
(knows), waarna de transfer is gemaakt naar 
de eigen praktijk ( knows how) en vervolgens 
is er geoefend en worden er hulpmiddelen 
aangeboden om in de praktijk de 
vaardigheden toe te passen. Een onderwerp 
welke centraal heeft gestaan is bijvoorbeeld 
de Grow Mindset. 
 
De afgelopen periode hebben de volgende 
collega’s de opleiding succesvol afgerond en 
daar zijn we trots op! 
 

Alie van der Veen 
Ieteke de Haan 
Hennie Cnossen 
Minke de Boer 
Jetty Veenstra 

Tiny Bijma 
Gerda Hoekstra 
Mineke Slagman 

Rommie Rauwerda 
Charlotte Hut 

 

mailto:d.oppers@noventa.nl


Reden voor een feestje, 
maar in Coronatijd kunnen 
je dit niet centraal laten 
plaatsvinden. Daarom zijn 
we onverwacht als 
verrassing bij onze collega’s 
langs geweest.  
 
Nogmaals van harte 
gefeliciteerd het behalen 
van jullie certificaat. Veel 
plezier met het uitvoeren 
van jullie kennis en vaardigheden. 
 
In het schooljaar 2021-2022 hopen we 
opnieuw deze scholing aan te kunnen bieden. 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten 
over de inhoud van de opleiding dan mag je 
contact opnemen met Gradus Kootstra ( 
merlettes@noventa.nl )  of Miranda Renkema 
( claercamp@noventa.nl ). 
 

Een prachtig boek !!!! 
 

 
 
Nog niet zo lang geleden verscheen dit boek 
op de markt. Een prachtig boek met tips en 
adviezen voor leraren geschreven vanuit de 
praktijk van die zelfde leraren. Tips om uit te 
voeren in combinatie met gedachten om bij 
stil te staan. Iedere school van Noventa heeft 

inmiddels een exemplaar en ja, eigenlijk 
zou iedere leraar zou dit boek moeten 
lezen ……. 
 
HS.  
 
 

 

 

 

 

   We wensen jullie allemaal een           

   bijzonder goede vakantie toe ! 
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