
 
 

Nieuws van het College van Bestuur 
 

Zoals u inmiddels van ons bent gewend, informeren we u voor de kerstvakantie, net als voor de 
zomervakantie, over een aantal ontwikkelingen binnen CBO De Greiden.  
 

 

CORONA I Inzet en Protocol 
Via de school wordt u op de hoogte gehouden van alles wat ons onderwijs raakt omtrent corona. Ons 
onderwijshart bloedt nu we beperkt zijn in wat we van plan waren. Ook gezondheidsrisico’s en 
wisselende richtlijnen en aandachtspunten vanuit de landelijke organisaties maken dit een bijzondere 
periode. Tegelijk benutten we nieuwe kansen en leren we ook heel veel nieuwe dingen. Digitaal 
vergaderen met elkaar maakt al deel uit van onze gewone 
werkzaamheden. Toch hopen we op een redelijk snelle terugkeer 
naar het oude normaal.  
We houden er rekening mee dat we minstens tot medio maart met 
de huidige maatregelen zullen moeten werken. We weten hoe 
zwaar de taak is voor leerkrachten, onderwijsassistenten, school-
schoonmakers en schoolleiders en alle andere medewerkers, om in 
deze tijden tóch kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs te blijven bieden. We willen daarom weer een 
groot compliment uitdelen voor alle inzet, flexibiliteit en creativiteit die onze personeelsleden laten 
zien!  
Er is ook veel waardering voor hoe u als ouders/verzorgers omgaat met alle uitdagingen. Tijdens de 
lockdown was thuiswerken of werken met een cruciaal beroep en tegelijkertijd als ouders/verzorgers 
het thuisonderwijs regelen een echte opgave. Nu nog zijn gezinnen waarvan de leden in quarantaine 
moeten druk om alles zo goed mogelijk te organiseren. En wat doet u dat goed! 

Vanuit alle geledingen is duidelijk dat men onderwijs op school wil continueren ondanks de moeilijke 
omstandigheden. Dat is fijn voor de ouders, dat heeft de voorkeur van veel leraren, maar is vooral 
goed voor de leerlingen. Dit is ook de lijn van het Kabinet en de deskundigen in het OMT. Uiteraard 
leren we veel nieuws en waardevols in deze Corona-periode, maar er gaat niets boven les op school. 
De omstandigheden vragen wel om keuzes die leiden tot beperkingen. Als bestuur drukken we scholen 
op het hart om echt alleen te doen wat strikt noodzakelijk is en dat is lesgeven. Dit betekent dat we al 
het andere, zoals open dagen, (team)vergaderingen, oudergesprekken en vieringen, voorlopig níet 
doen of, indien wel nodig of gewenst, digitaal of aangepast. Het protocol voor het basisonderwijs 
wordt continu aangepast en het advies is dan ook om de laatste versie altijd te raadplegen bij twijfels.  

De laatste versies van de protocollen zijn als altijd te vinden op weeropschool.nl. 

CORONA II Prowise Go en Office 365 
In de periode van de kerstvakantie tot de meivakantie proberen we alle scholen over te laten gaan op 
ProwiseGo en Office365. Daarmee kan er beter op afstand les worden gegeven, ook als er maar één 
leerling of een paar vanuit thuis moeten werken. Van uw eigen school hoort u wat u moet weten over 
de nieuwe manier van werken. Als bestuur beseffen we ons terdege dat het voor personeel, ouders en 
leerlingen weer energie vraagt om dit op te pakken. Het vooruitzicht dat we de kwaliteit van ons 
onderwijs, zeker als het weer op afstand moet gebeuren, makkelijker kunnen waarborgen, maakt dat 
we nu toch deze stap zetten. We zijn benieuwd hoe we er over een jaar op terugkijken.  
Voor meer informatie over Prowise Go, zie ook https://www.prowise.com/nl/prowise-go/ . 
 

  

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.prowise.com/nl/prowise-go/


AFSCHEID 
Vanaf volgend jaar hebben de scholen van Easterein en Parrega een ‘nieuwe’ directeur. Dat ‘nieuwe’ 
staat genoteerd met aanhalingstekens omdat beide directeuren nu ook al directeur zijn bij CBO De 
Greiden.  
We nemen in december afscheid van Jan Keuning die al meer dan 18 jaar bij CBO De Greiden/ PCBO-
Littenseradiel werkt als directeur van De Foareker te Easterein. Alle scholen van de stichting hebben 
profijt gehad van Jan zijn ICT-kennis en van zijn inzichten in de werkgroepen ICT, AVG en Personeel. We 
hopen dat hij zijn tijd heel plezierig gaat invullen met pake-zijn en wensen hem het allerbeste. Jan 
Keuning wordt opgevolgd door Lineke Bakker die nu ook al directeur is van De Oerdracht in Exmorra. 
 
Ook nemen we afscheid van Pia van der Laag. Zij werkt alweer meer dan 16 jaar bij CBO De Greiden/ 
PCBO-Littenseradiel. Eerst als directeur van De Reinbôge te Hilaard en daarna van De Paadwizer te 
Parrega. Zij heeft zich ingezet om het muziekonderwijs op alle scholen van de stichting een beter 
fundament te geven. Pia is al wat langer beppe en kent het klappen van de zweep. We wensen haar 
dan ook nog vele jaren van geluk toe met haar familie. Pia van der Laag haar opvolger in Parrega is Jan 
Jacob Koornstra. Hij is momenteel ook al directeur van De Grûnslach te Wjelsryp. 
Beide ‘nieuwe’ directeuren wensen we veel succes toe op hun nieuwe scholen! 
 
Op stichtingsniveau hebben we kort na de zomervakantie afscheid genomen van Anne van Aalzum. 
Ook Anne hartelijke dank voor zijn hartverwarmende inzet als Gedragsspecialist binnen onze stichting!  

 

KERST 
De boodschap van het kerstverhaal vieren we dit jaar maar al te graag: Een kwetsbaar nieuw begin dat 
belooft tot iets goeds voor de mensheid uit te groeien! Dit jaar kan het feest niet met een grote groep 
mensen samen vlak bij elkaar worden gevierd, maar de hoop die uit het kerstverhaal spreekt kan ons 
moed geven om er komend jaar weer tegenaan te gaan. We gaan uit van betere tijden! 

 
Hierbij willen we iedereen die zich in 2020 voor de kinderen/school/stichting heeft ingezet, 
hartelijk bedanken, zeker ook de ouders met de intensieve coronatijd nog in het geheugen, 
en een heel goede kerstvakantie toewensen. Als u ook komend jaar weer van de partij bent, 
dan graag tot volgend jaar! 
 
We wensen iedereen een heel goede gezondheid toe. 

 
Met vriendelijke groeten,  

 
Dirk Kroes en Albert Faber 
College van Bestuur 
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