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Agenda 

Dinsdag 25 juni  workshop EPJO groep 8a 

Woensdag 26 juni workshop EPJO groep 8b 

Donderdag 27 juni EHBO-examen groepen 8 

Vrijdag 28 juni  groep 6a op excursie naar museum Boerhaave 

 

Kwink van de Week 24 tot en met 28 juni: les 19 ‘Doe het anders / verrassend denken’ 

onderbouw    middenbouw   bovenbouw 

    
 

 

Workshop EPJO in groep 8 

Volgende week dinsdag (8a) en woensdag (8b) wordt bij ons op school de workshop EPJO gegeven door politieagenten uit team 

Leiden/Voorschoten 

Het Educatief Programma Jongeren – EPJO – is een interactief schoolprogramma gericht op misdaadpreventie en het tegengaan 

van radicalisering onder leerlingen van groep 8 (11-12 jaar) van de basisschool. EPJO is een samenwerkingsverband van de Peter 

Faber Stichting, Openbaar Ministerie, Ministerie van OCW en politie. Doelstelling van dit programma is om kinderen op een nog 

beïnvloedbare leeftijd kennis te laten maken met regels, gezag, respect en keuzes. EPJO kenmerkt zich door een toegankelijk 

en interactief lesprogramma. Over de keuzes die je maakt. Vervolgens vertelt een ex-gedetineerde jongere zijn verhaal waarin 

hij uitlegt dat het maken van de foute keuzes zijn toekomst heeft verpest.  

De start van deze workshop was een aantal jaren geleden in Amsterdam.  Sinds medio 2015 verspreidt het programma zich ook 

over andere delen van het land. Vorig jaar was het voor het eerst op onze school. Dat was zo’n succes dat we hen graag weer 

hebben uitgenodigd voor dit schooljaar.  

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.epjo.nl/ 
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Jubileumweek 1 tot en met 5 juli 

Het is de bedoeling dat de kinderen op een aantal momenten (dagen) in de jubileumweek  een eigen kleur t-shirt dragen. We 

informeerden u hierover een aantal weken geleden. Het hoeft geen effen t-shirt te zijn, het t-shirt mag ook een (liefst kleine) 

opdruk hebben. De momenten waarop de kinderen het t-shirt moeten dragen zijn: maandagmorgen, woensdagmorgen en 

donderdagmiddag. 

De verdeling is als volgt: 

Groep 1/2   oranje  

Groep 3  lichtblauw  

Groep 4  lichtgroen  

Groep 5  geel  

Groep 6  rood  

Groep 7  wit  

Groep 8  zwart  

NB: we zullen dit bericht in de maand juni iedere week opnemen in de nieuwsbrief! 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 24 tot en met 28 juni 

Onderbouw: Verschillen overbruggen 

Soms kunnen verschillen tussen mensen voor spanningen zorgen. Er zijn vooroordelen over en weer. Maar kennen we elkaar wel? 

Wat gebeurt er als mensen elkaar echt ontmoeten?  

We ronden de verhalen over Daniel af. In het slot horen we dat Daniel gelooft dat God hen eens een keer zal thuisbrengen, naar 

het land waar ze vandaan komen.  

In deze week horen de kinderen dat het ook belangrijk is om op zoek te gaan naar wat ons bindt. 

 
Midden- en bovenbouw: Omgaan met verschillen 

Onderscheid maken tussen groepen mensen kan zinvol zijn of zelfs nodig. Je moet daarbij wel uitkijken voor valkuilen in de 

manier waarop je met dat onderscheid omgaat. Deze weken enkele tips hoe je op een positieve manier kunt omgaan met elkaar, 

ondanks dat je uit verschillende groepen komt. 

In het Bijbelverhaal ontdekt de koning dat datgene wat Daniel en zijn vrienden onderscheidt, hun eigen geloof en god, tegelijk 

een waarde is die hen verbindt.  

 
Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Op 23 mei 2019 heeft de MR vergaderd. Het volgende is in de vergadering besproken: 

De schoolgids voor schooljaar 2019-2020 

De mr heeft ingestemd met de prijsverhoging van Boter, Kaas en Overblijf 

Uitslagen Eindtoets 2019 

Inzet van de werkdrukgelden  

De voortgang van de benoeming van een nieuwe algemeen directeur 

Het statuut van de PCSV 

Mededelingen vanuit de GMR 

De volgende vergadering zal maandag 24 juni 2019 zijn. 
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Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Op 13 juni 2019 heeft de GMR vergaderd,  de laatste bijeenkomst van dit schooljaar. Het verslag van de vorige vergadering (in 

mei) is vastgesteld en wordt geplaatst op de website van de PCSV.  

Een belangrijk agendapunt vormde de gewijzigde functiebeschrijving van de leraar naar aanleiding van de nieuwe cao. De 

personeelsgeleding heeft ingestemd met de vernieuwde functiebeschrijving, met de opmerking dat het belangrijk is transparant 

te maken hoe wordt vastgesteld of leerkrachten voldoen aan de eisen die bij de functie horen. 

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de situatie op directieniveau, nu niet alleen de algemeen directeur deze zomer vertrekt, 

maar ook de directeur van de Fortgens een overstap maakt naar een andere school. Het is goed te weten dat zijn beslissing niet 

is ingegeven door onvrede over de PCSV, maar door ambitie en de kans om idealen op korte termijn te verwezenlijken.  

Het bestuur stuurt aan op een snelle aanstelling van een interim-directeur om vervolgens de werving van een nieuwe directeur 

voor de Fortgens zorgvuldig vorm te geven.  

Tot slot hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen van diegenen voor wie dit de laatste GMR-vergadering was:  Iepko 

Weijdema,  vertrekkend algemeen directeur, Gevers- leerkracht Marion van der Mark, die halverwege het schooljaar bereid 

was de leeggevallen plek op te vullen en last but not least: Rico Wisman en Marianne Bouter, die zich beiden jarenlang in de 

oudergeleding van de GMR hebben ingezet voor de PCSV, hartelijk dank daarvoor! 

De volgende vergadering van de GMR , in nieuwe samenstelling, vindt plaats in het nieuwe schooljaar op 26 september 2019.  

 

 


