
 
 

Nieuws van het College van Bestuur 
 

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

JAARVERSLAG 2019 ONLINE 
Het document “Jaarverslag 2019” met daarin het Bestuursverslag 2019 gecombineerd 
met de Jaarrekening 2019 plaatsen we waarschijnlijk tussen 1 juli en 1 augustus op de 
website van CBO De Greiden. De accountant heeft intussen goedkeuring gegeven en 
op 17 juni heeft de Raad van Toezicht het Jaarverslag vastgesteld. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben over het document, dan houden we ons aanbevolen. U kunt uw 
reactie geven via info@degreiden.nl . 
 

CORONA I 
In het Jaarverslag 2019 beschrijven we ook dat een aantal plannen die we hadden voor 
dit schooljaar, niet goed uit de verf zijn gekomen. Zo zouden we als bestuur in het 
voorjaar op alle scholen een teamvergadering bijwonen en zouden we een begin 
maken met de ‘Rekenbeleidsgroep’. Van alle scholen zou iemand worden afgevaardigd 
om het met elkaar te hebben over goed rekenonderwijs. Zo’n groep draait al een paar 
jaar voor ‘Taal’. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Komend schooljaar hopen we de 
planning weer wat op te kunnen pakken. 
 

CORONA II 
Na de zomervakantie hopen we dat de scholen weer 
wat gast- 
vrijer mogen en kunnen zijn. Na de ‘lockdown’ en de 
voorzichtige start van de scholen, mogen vanaf 8 juni 
alle leerlingen weer naar school. 
Toch is de situatie tot aan de zomervakantie nog verre 
van gewoon. Ouders mogen nog steeds niet op het 
schoolplein of in de school komen. Ook veel activiteiten 
die van de school niet alleen een leeromgeving, maar ook een leefomgeving maken, 
zijn aan beperkingen onderhevig. Een schoolreisje of -kamp mag dit schooljaar niet 
door gaan. Op het moment van schrijven werken heel veel scholen aan een alternatief 
voor de laatste schooldag en het afscheid van groep 8.  
Via de media, maar ook via uw eigen school zult u het horen als er aanpassingen in het 
beleid komen. Als we ons allemaal goed houden aan de richtlijnen, dan kan het 
uiteindelijk wat worden versoepeld. Als we nu te makkelijk worden, kan het ook 
zomaar zijn dat we een stap terug moeten doen. Vandaar dat we vanuit het bestuur de 
voorzichtige variant propageren: niet alles wat mag, moet ook meteen. 
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Slot schooljaar 2019-2020 
De meeste jubilea, personeelswisselingen en andere personele zaken melden we hier 
niet omdat deze op schoolniveau wel bekend zijn.  
In december noemden we al dat juf Coby 
Wille CBO De Greiden ging verlaten. Binnen 
CBO De Greiden was ze de deskundige op het 
gebied van dyslexie en daarnaast 
kindercoach. Intussen is haar afscheid 
geweest. Ze liet ons de poster met een vrije 
vogel na die we hiernaast laten zien.  
Als kindercoach is ze opgevolgd door 
Doutzen Ouderkerken. Doutzen is ook 
leerkracht aan De Ark te Makkum. 
 

Aan het einde van dit schooljaar sluit “De Earnewjuk” in 
Easterlittens. Daar wordt je als schoolgemeenschap niet vrolijk 
van. Het jubileum van het 100-jarig bestaan (24 mei 2020) kon 
niet gewoon worden gevierd en zelfs de sluiting van de school 
is nu vanwege de corona anders dan het gewoonlijk zou 

worden herdacht. We wensen de leerlingen en hun ouders een mooie periode op hun 
nieuwe school. Een deel van de leerlingen gaat natuurlijk naar het voortgezet 
onderwijs en dat brengt ons op het volgende punt:  
 
Voor alle leerlingen van CBO De Greiden die naar het voortgezet onderwijs gaan 
breken spannende tijden aan, want alles is straks anders. Er zijn kinderen die daar naar 
uitzien, er zijn ook kinderen die graag nog even waren gebleven…..   
Dat zou dan best ook kunnen zijn vanwege de inzet van mensen als bijvoorbeeld 
(G)MR-lid, lid van de ouderraad, invaller, leerkracht, vrijwilliger, onderwijsassistent, 
directie en alle andere mensen en organisaties rondom de scholen. 
Hierbij willen we iedereen die zich in schooljaar 2019-2020 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 zomer toewensen. Als u ook komend schooljaar 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 
 
 


