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 Welkom  
Maandag 14 januari zijn Roos en Xenna gestart in groep 1 en groep 4.  
We wensen jullie een erg fijne schooltijd toe op de Samensprong.  
 

 
 
 
 
 

 
Voorleesdagen  
Binnenkort zijn weer de nationale voorleesdagen. Op de Samensprong gaan 
we daar dit jaar uitgebreid aandacht aan besteden.  We maken er een 
schoolbreed project van waarin elke groep op een leuke manier aandacht 
gaat besteden aan lezen en voorlezen. 
Bij ons op school starten we op 4  februari en we sluiten het project af op 15 
februari. 
Meer nieuws volg binnenkort.  
 
 

Tweedaagse voor directeuren  
De directeuren van stichting Op Kop werken tijdens de jaarlijkse tweedaagse 
op 24 en 25 januari 2019 aan het ontwikkelen van het strategisch beleid van 
stichting Op Kop voor de komende jaren. Belangrijk is dat binnen dat 
strategisch beleid de verschillende scholen hun eigen onderwijsconcept en 
visie behouden en kunnen blijven vormgeven. Wel bepalen we met elkaar 
richting als het gaat om de kwaliteit van onderwijs en organisatie en 
maatschappelijke doelstellingen.  

 

 
 

 
Voorstelling groep 1/2  
Op 31 januari treedt groep 1/2 op. Alle ouders van groep 1/2 worden 
hiervoor uitgenodigd. Houd Klasbord in de gaten voor nadere informatie.   
  
 
 
 



 

 

  

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Stichting Op Kop beraadt zich op de toekomst en betrekt 
daar de directiestructuur bij. We gaan in de richting van 
besluitvorming en dat vraagt om communicatie, 
medezeggenschap …enz.   
Tegelijkertijd zijn er op verschillende scholen situaties 
ontstaan die om snelle duidelijkheid vragen. Dit speelt o.a. op de Driesprong 
in Eesveen. De afgelopen periode hebben daar verschillende 
directiewisselingen plaatsgevonden en daar is opnieuw een vacature 
ontstaan. Dit alles maakt dat er op de Driesprong nadrukkelijk behoefte is aan 
duidelijkheid en continuïteit. 
 
In de afgelopen periode is er gesproken met de teams en de MR’ en (met 
daarin een vertegenwoordiging van de ouders). Ook het directeurenberaad 
van Stichting Op Kop hebben we betrokken bij dat overleg. Duidelijk is dat alle 
geledingen de gewenste duidelijkheid en continuïteit voor een langere 
periode op de Driesprong onderschrijven. Vanuit die intentie heeft Elly Fokker 
(directeur van de Samensprong) zich bereid verklaart om het directeurschap 
van de Driesprong op zich te nemen. De combi van de Samensprong en de 
Driesprong past ook binnen een vorm van clustermodel zoals dat op dit 
moment binnen de stichting besproken wordt. Een model waarbij de 
eigenheid van de individuele scholen recht overeind staat. Met de combinatie 
ontstaat tevens een kansrijke mogelijkheid  om de scholen elkaar te laten 
versterken vanuit kennisdeling en samenwerking. 
 
Inmiddels heeft er een klikgesprek plaatsgevonden tussen Elly en het team en 
de MR van de Driesprong. Voor alle partijen voelde dit goed en Elly gaat graag 
de uitdaging aan om tot een succesvolle samenwerking te komen. Dit 
betekent dat ik heb besloten om Elly Fokker per 1 februari a.s. te benoemen 
tot directeur van de Driesprong. De feitelijke verdeling  van de aanwezigheid 
over beide scholen zal Elly bespreken met de teams. Dat geldt ook voor het 
vervangende aanspreekpunt bij haar afwezigheid. Uiteraard wordt u daar als 
ouders over geïnformeerd. 
 
 Hopende u voldoende te hebben ingelicht, 
Met vriendelijke groet, 
Alberto Boon (directeur-bestuurder Stichting Op Kop) 
 
Beste ouders, 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen ga ik de uitdaging aan om van twee 
scholen de directietaken op me te nemen. Dat betekent dat ik minder vaak 
zichtbaar op school aanwezig ben. Met het team heb ik afspraken gemaakt 
over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Voor u is het 
belangrijk te weten dat de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt is bij 
vragen of problemen. In de meeste gevallen kunnen ze uw vraag 
beantwoorden. Ik zal op woensdag en donderdag op de Samensprong 
aanwezig zijn.  
De MR is op de hoogte van deze verandering en zal in de eerstvolgende 
vergadering meekijken naar de taakverdeling en hier advies over geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elly Fokker 


