
 

 

 

Schoolzaken 

Tijdens de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang is de situatie rond de school besproken. De 

eerste eis om als school te mogen bestaan is onderwijskwaliteit. Dit is op onze school meer dan op 

orde. De leerlingen leren wat ze moeten leren en scoren boven het landelijk gemiddelde. De school 

heeft in beeld wat zij daarvoor moet doen en onze leerlingen maken een goede sociaal emotionele 

ontwikkeling door. Dit bereiken we door Gemoedelijk, Veilig/Vriendelijk en Rust te creëren. (GVR). 

De inspectie heeft het onderdeel kwaliteitscultuur zelfs met een goed beoordeeld. Dus dat zit wel 

goed!  

Verder zijn er drie opheffingsnormen. Een bestuurlijke; Een bestuur mag zelf bepalen wat zij een 

verantwoord leerlingenaantal vinden. Een Gemeentelijke; gebaseerd op het aantal inwoners per km2. 

Hier zit de Lepelaar al jaren onder maar vanwege de goede kwaliteit en het feit dat de stichting 

dispensatie aanvraagt bij het ministerie merkt u daar weinig van. Op Kop wil de Lepelaar graag 

openhouden. Tot slot is er een wettelijke ondergrens; deze is op 23 vastgesteld in Den Haag. 

Op basis van de informatieavonden zijn er volwassenen geweest die ervoor gekozen hebben deze 

informatie te delen met onze schoolkinderen. Of eigenlijk: “Jullie school moet misschien wel dicht.” 

Vanmorgen heb ik een goed gesprek gehad met de bovenbouwleerlingen. Zij staan nuchter in de 

materie en kwamen met goede vragen.  

Waarom moet een school met 68 leerlingen in Friesland dicht, terwijl de Lepelaar met veel minder 

leerlingen open mag blijven? Antwoord; Waarschijnlijk bestuursnorm. 

Kan de school met zo weinig leerlingen de huur wel betalen? Antwoord; Dat kan! Kinderversie kleine 

scholentoeslag.  

Tot slot maakt het getal 22 niet veel indruk. We hebben er alle vertrouwen in dat er nog leerlingen bij 

komen aldus de leerlingen. Met deze inspirerende woorden is het gesprek geëindigd.  

 

 

Lopende zaken schooljaar! 

Fris en fruitig 

Kopje koffie, een fris ruikend sopje en er samen tegenaan. Op 17 en 19 juli kunt u de onderbouw erg 

goed helpen met de schoonmaak van het materiaal. Het is van belang dat alles goed schoon de 

vakantie ingaat. Ouders die niet kunnen komen krijgen materialen mee naar huis. Dan starten we 

volgend jaar weer extra fris. 

Pizza! 

Donderdag gaan we pizza’s leren bakken. We hebben er zin in en de leerlingenraad had ruim 

voldoende aanmeldingen voor het vervoer. Zoveel dat zij niet iedereen in konden zetten om te 

rijden. Het vervoersschema staat onderaan deze Klepper. 

 



Laatste schooldag 

Als het goed is gaan we de laatste schooldag iets leuks sportiefs doen onder leiding van Fleur Schaap  

en Puk. De aankondiging staat onderaan deze Klepper. Let op!!!! Margetechnisch eindigt deze dag 

om 12.00 uur!!! 

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

17 juli  Schoonmaakdag onderbouw 

19 juli  Schoonmaakdag onderbouw 

19 juli Pizza’s maken in Steenwijkerwold (vanuit leerlingenraad) 

20 juli  Einde jaarsactiviteit / sportochtend 

20 juli 12.00 uur zomervakantie 

  

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

 

Alvast even vooruitkijkend: 

25 mei is de wet AVG van kracht gegaan. U merkt dat de Klepper nu anders verstuurd wordt. Dit 

gebeurt nu vanuit een beveiligd systeem. Gelukkig kunnen andere betrokkenen nu ook weer de 

Klepper krijgen. Zij moeten daarvoor een mailtje aan de directeur sturen. 

Ook krijgt u begin volgend schooljaar een nieuwe toestemmingsbrief. Zonder deze brief kunnen we 

geen leuke foto’s meer met u delen. En dat doen we graag; Kijk maar op facebook en de website.  

 

 

9.00 uur- 11.30  uur 



 

 

 

 



 

 

 


