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In deze nieuwsbrief 

 

• Uit het team 

• Corona 

• Onderwijsontwikkeling op de Arcade 

• Bijlage: verwonderomdehoek 

 

Uit het team 

De directeur, Geert Jan Wijgergangs is nog onvoldoende hersteld van zijn fietsongeluk om weer 

aan het werk te gaan. Zoals het er nu naar uitziet gaat zijn herstel wat langer duren. In zijn 

afwezigheid is John van Bezouw gevraagd om de Arcade te helpen als waarnemend directeur. Zijn 

werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Vanzelfsprekend gaat hij samenwerken met Richard 

Joosse, de interim-directeur die Geert Jan al ondersteunde. Richard werkt op maandag en 

donderdag. Op deze manier is meestal een directielid bereikbaar. Wij wensen Geert Jan een 

voorspoedig herstel toe!  

 

Even voorstellen: John van Bezouw 

U bent misschien benieuwd naar mijn achtergrond: In de afgelopen 5 jaren was ik directeur van de 

Lorentzschool en eerder van een andere school. Vanaf dinsdag wil ik zo veel mogelijk bij de ingang 

te staan. U kunt met altijd even aanspreken. De komende werkdagen ga ik de klassen langs om 

mijzelf aan de kinderen te laten zien. Eén van de leerlingen vroeg reeds: "Bent u de inval-directeur". 

Eigenlijk wel een goede benaming! 

 

John van Bezouw 

 

Corona 

Gelukkig zijn wij het jaar verder gezond begonnen, tegelijkertijd hoor je weer een toename van 

Coronagevallen. De school probeert uitval van leerkrachten zo goed mogelijk op te vangen, houd er 

rekening mee dat het personeelstekort kan betekenen dat de kinderen soms thuis moeten blijven. 

Wilt u  ook blijven testen bij (mogelijk) corona gerelateerde klachten? Liever een keer teveel thuis 

dan andere kinderen of de leerkracht te besmetten. Want een besmette leerkracht heeft ook 

gevolgen voor het doorgaan van het onderwijs! 

http://www.obsdearcade.nl/


 

Onderwijs op de Arcade 

Afgelopen week heeft het team van de Arcade een studiedag gehad. 

Samen hebben wij besproken welke zaken wij dit schooljaar willen 

aanpakken (onder anderen naar aanleiding van het 

tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen en medewerkers), er was 

een workshop muziek met Chris Winsemius (vroeger scenarioschrijver 

van sesamstraat) en de middag was in het teken van leskracht, een 

manier van werken om taal en wereldoriëntatie op een 

onderzoeksmatige manier aan te bieden. 

 

 

Dit schooljaar staat voor de Arcade centraal: 

- het versterken van leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het didactisch handelen; 

- het versterken van het reken- en taalonderwijs; 

- het verbeteren van de communicatie; 

- het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (Kanjertraining). 

 

Vervanging bij afwezigheid leerkracht 

Leerkrachten hebben regelmatig cursussen of bijeenkomsten. Soms vallen deze onder de lesdagen 

van leerkrachten en wordt er vervanging gezocht. In een enkel geval wanneer er geen leerkracht 

beschikbaar is in de vervangingspool wordt er een workshop georganiseerd. De workshop wordt 

gegeven door een vakdocent. Zo maken wij het mogelijk dat de kinderen (op een andere manier) 

onderwijs krijgen en de leerkracht de ruimte krijgt voor nascholing of andere professionalisering. 

 


