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Voorwoord 

Corona heeft een aantal maanden 

ons schoolleven voor een 

belangrijk deel bepaald. Onze 

medewerkers op de 12 scholen 

waren druk om op een andere 

manier de lessen te verzorgen. Het 

lijkt alweer zo lang geleden, maar 

het was op 16 maart - pas drie 

maanden geleden - dat de scholen 

hun deuren sloten en binnen een 

week het onderwijs op een digitale 

manier konden voortzetten. We 

hebben van veel ouders 

complimenten gekregen voor de 

snelle aanpassingen en dat is 

terecht. Onze scholen hebben in 

die periode een topprestatie 

geleverd.  

En nu keren we terug naar een 

situatie waarin gelukkig weer alle 

kinderen naar school kunnen. Maar 

met aanpassingen vanwege het 

virus. Ook dat gaat ons goed af, 

maar levert ons ook meer 

dilemma's op.  Wat doen we wel? 

En wat doen we niet? En als we het  

doen, hoe doen we het dan?  

In ieder geval hebben we de draad 

weer opgepakt. Ook bespreken we 

wat we hebben geleerd van deze tijd 

en op welke manier dat invloed kan 

hebben op de inhoud en de 

organisatie van ons onderwijs. U 

hoort nog van Fectio! Want we gaan 

graag mee met onze tijd en passen 

ons onderwijs aan recente inzichten 

aan. 

Ik wens u bij deze nieuwsbrief veel 

leesplezier toe en voor straks een 

mooie zomer. 

Rob Boerman, bestuurder KS Fectio 

 



 

 

  
In de ochtend wordt er lesgegeven 
in de kernvakken. In de middag 
krijgen de leerlingen les vanuit IMYC 
(International Middle Years 
Curriculum) 
https://www.curriculum10-
14.nl/curriculum.php.  Hierbij staat 
een thema centraal en komen de  

ruimte, hierdoor konden de 

toekomstige leerlingen op gepaste 

afstand, in een lokaal dat nog ‘under 

construction’ is, bij elkaar komen 

tijdens het kennismakingsmoment op 

15 juni jl. 

Mocht u op de hoogte gehouden 

Onderwijs 10-14 Houten gaat in 

september van start! 

Onderwijs 10-14 Houten start het 

komende schooljaar met 24 

leerlingen! Dit zijn allemaal leerlingen 

die nu in groep 8 zitten en 

doorstromen naar het voortgezet 

onderwijs. Met alle leerlingen heeft er 

een intakegesprek plaatsgevonden. Zo 

konden we kennis maken met elkaar 

en vragen van de leerlingen en ouders 

beantwoorden. Op deze manier heeft 

de plaatsingscommissie ervoor 

kunnen zorgen dat er gestart wordt 

met een goed bij Onderwijs 10-14 

Houten passende groep leerlingen.  

Er is door het projectteam bewust 

gekozen voor het starten met 

leerlingen die de stap naar het 

voortgezet onderwijs gaan maken. Op 

deze manier ontstaat er a.s. 

schooljaar ook ruimte om de start van 

de overige drie leerjaren goed voor te 

bereiden. 

Binnen het onderwijs 10-14 wordt 

samengewerkt door drie ‘type’ 

teamleden. Allereerst de 

basisdocenten. Zij functioneren als de 

coaches van de leerlingen. Samen met 

de leerling maken zij het persoonlijk 

ontwikkelplan van de leerling en 

houden zij de voortgang hiervan in de 

gaten. De basisdocenten verzorgen 

ook een aantal lessen. De vak-experts 

verzorgen de lessen van onder andere 

Engels, wiskunde, Nederlands en 

Duits. Daarnaast zijn er ook nog 

begeleiders vanuit de diverse 

vaksecties van het voortgezet 

onderwijs betrokken bij het team van 

10-14. Zij kijken mee naar de 

lesdoelen om zo een goede 

aansluiting op termijn naar leerjaar 3 

van het voortgezet onderwijs te 

waarborgen en vragen vanuit het 

team te beantwoorden. Ook kunnen 

zij eventuele gastlessen verzorgen.  
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lesdoelen van verschillende vakken 

aan bod vanuit dit thema. Leerlingen 

ervaren op deze manier dat lesstof 

interessanter wordt, omdat er een 

samenhang is tussen verschillende 

vakken. Daarnaast is er iedere dag 

ruimte om te werken aan de 

persoonlijke ontwikkeldoelen van de 

leerling. 

Momenteel wordt hard gewerkt 

aan de inrichting van de lesruimte. 

De inrichting zal anders dan anders 

worden omdat het onderwijs ook 

anders dan anders wordt.  

 
 
Onderwijs 10-14 Houten krijgt de 

beschikking krijgt over een grote  

 

willen worden van de ontwikkelingen 

van Onderwijs 10-14 Houten, dan kunt 

u een mail sturen naar 

marja.indermaur@ksfectio.nl. U 

ontvangt dan de nieuwsbrieven.  

 
Nieuws van de GMR 

Nu het schooljaar bijna ten einde 

loopt, blikken wij als GMR terug op 

een jaar waarin binnen Fectio veel is 

gebeurd. Het afgelopen jaar is druk 

meegedacht met de (formele) invulling 

van het 10-14 onderwijs, dat komend 

schooljaar van start gaat. Daarnaast is 

actief meegedacht aan een aantal 

stukken, waaronder het jaarverslag en 

het financieel beleid. In de 

vergaderingen is onder andere 

gesproken over de AVG, en ook 

andere zaken die samenhangen met 

ICT in de breedste zin van het woord. 

Tijdens de uitbraak van de coronacrisis 

met de sluiting van de scholen toto 

gevolg, heeft de GMR terugkoppeling 

gehad tijdens de online overleggen. 

https://www.curriculum10-14.nl/curriculum.php
https://www.curriculum10-14.nl/curriculum.php
mailto:marja.indermaur@ksfectio.nl


 

 

  
leerlingen. In de basis zijn een aantal onderdelen en afspraken gelijk 

gebleven, vanuit een positieve ervaring in de eerste periode. 

- Vervolgens mochten de leerlingen weer deels naar school. Dat had bij een 

aantal scholen die voor halve dagen kozen wat voeten in de aarde. Voor 

die scholen was het belang om alle leerlingen dagelijks te zien 

uitgangspunt om een veilige basis te kunnen bieden voor het leerproces. 

Andere scholen kozen voor het hele dagen model, omdat het goed voelde 

het advies van de RIVM mee te nemen in de planning van het onderwijs.   

Inmiddels zijn nagenoeg alle leerlingen en medewerkers weer op school. Een 

half procent van de leerlingen en twee procent van de medewerkers is nog 

thuis; zij hebben te maken met risico’s in de thuissituatie. In de periode dat de 

scholen niet open waren, hebben we alle leerlingen in beeld gehad. 

 

 

Hierin is door de scholen veel werk 

verzet, waarvoor onze complimenten! 

Uiteraard heeft de coronacrisis 

invloed gehad op de agenda van de 

GMR, maar al snel werd hiervoor een 

passende oplossing gevonden. Zo 

hebben wij onze overleggen digitaal 

voortgezet en hebben wij vanuit 

Teams overlegd. 

Ook dit jaar nemen we afscheid van 

een aantal leden. Zij hebben zich de 

afgelopen jaren ingezet om 

bovenschools mee te denken met de 

ontwikkelingen waar Fectio mee bezig 

is. Op de desbetreffende scholen 

wordt nu gezocht naar nieuwe leden. 

Een frisse blik doet altijd goed! 

 

Fectio in coronatijd 

De coronaperiode kende voor ons drie 

delen: 

- In de eerste drie weken hebben 

de scholen voor de groepen werk 

voor drie weken klaargemaakt dat 

is opgehaald. Het ging vooral om 

herhalen van leerstof. En de 

nadruk lag op de basisvakken. 

- In de volgende drie weken werd 

instructie geven weer mogelijk, 

waarbij Teams een leidende plek 

kreeg naast het fysieke huiswerk. 

Ook is meer ruimte ontstaan voor 

andere vakken, om de weektaak 

afwisselender te maken en 

daarmee aantrekkelijker voor de  
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Qua vakken is vooral aandacht 

besteed aan rekenen, technisch 

lezen, begrijpend lezen, spelling en 

taal. Een aantal scholen bood ook 

werk aan vanuit hun schoolcultuur: 

creatieve opdracht, project, OGO-

gelieerde opdrachten, e.d. In de 

bovenbouw kreeg vaak Engels ook 

een plek.  

Deze maand worden op de scholen 

de Cito-toetsen afgenomen. We 

willen met die afname vooral zicht 

krijgen op wat deze coronaperiode 

betekent heeft voor het leerproces 

van elke leerling. Om van daaruit 

met een passend plan, op maat van 

de leerlingen in de groep, het 

nieuwe schooljaar te kunnen 

starten. In de volgende nieuwsbrief, 

oktober 2020, zullen we hier aandacht 

aan besteden. 

Vrijwel alle scholen werkten met een 

weektaak voor de groepen, soms een 

dagtaak bij lagere groepen. De meeste 

scholen gingen uit van gemiddeld twee 

uur werken aan de weektaak per dag. 

Enkele scholen hadden voor met name 

oudere leerlingen een ruimere 

weektaak voor drie tot drie-en-een-

half uur. Zo nodig kregen leerlingen 

werk-op-maat, bv uitdagende 

opdrachten. 

 



 

 

 

Alle scholen hebben in de tweede periode 

Teams ingezet, om instructies mogelijk te 

maken. Tijdens de eerste periode heeft het ict-

netwerk zich hard gemaakt om accounts te 

verzorgen voor alle leerlingen, zodat deze 

mogelijkheid beschikbaar kwam. In alle groepen 

zijn vervolgens digitale lessen gegeven, kwam er 

een sociaal moment voor de groep en was er zo 

nodig extra instructie voor leerlingen die dat 

nodig hadden. Voor de Teams-sessies had elke 

school een rooster gemaakt zodat de kinderen 

thuis niet tegelijk met hun broertje/zusje 

hoefden in te loggen. 

 

Op dit moment loopt een enquête onder 

leerlingen, ouders en medewerkers over de 

ervaringen van deze periode. We willen graag 

de verbeterpunten met elkaar in beeld brengen 

en inzetten in onze onderwijsorganisatie.  

Deze situatie was zeer bijzonder en we zijn 

oprecht trots op onze medewerkers die de 

overstap van onderwijs op school naar 

thuisonderwijs en weer terug hebben gemaakt. 

Het onderwijs is doorgegaan, de vorm heeft zich 

al doende ontwikkeld. Dat vraagt een be-

hoorlijke flexibiliteit van ieder in de organisatie. 

Ook van kinderen trouwens. Ook zij moesten 

even wennen dat ineens hun ouders uitleg 

gingen geven. Met elkaar is het ons gelukt. 

 

Jaarverslag Fectio 2019 

Via het jaarverslag legt Fectio verantwoording af 

over haar werk. Het bestaat uit een 

bestuursverslag waarin aandacht voor de 

organisatie, de realisatie van onze ambities en 

de ontwikkelingen op de gebieden onderwijs, 

 

 

 

kwaliteit, personeel, huisvesting en ict. 

Daarnaast vindt u in het jaarverslag de 

jaarrekening: een overzicht van de cijfers en een 

verantwoording van die cijfers. Elk jaar vóór 1 

juli zetten we het nieuwe jaarverslag op onze 

website. Vanaf 1 juli a.s. kunt u het jaarverslag 

2019 vinden via deze link: 

https://www.ksfectio.nl/over-ks-

fectio/jaarverslag/ 

 

Fectio in het nieuws 

De Barbaraschool in Bunnik heeft toestemming 

gekregen om een nieuw lokaal te bouwen, in 

het bestaande pand. Deze zomer wordt 

gebouwd. Streven is het lokaal in de herfst in 

gebruik te kunnen nemen. 

De Stek en De Vonk kwamen beiden in het 

nieuws tijdens de coronaperiode. Op beide 

scholen is nader gekeken hoe met de nieuwe 

situatie van thuisonderwijs werd omgegaan. Het 

artikel over De Vonk staat op de website van 

Fectio: 

https://www.ksfectio.nl/category/nieuws/. 

 

Aventurijn liet een speciale banner op de gevel 

van de school plaatsen bij terugkeer van 

leerlingen en medewerkers in de school in mei. 

De Boogerd heeft de thuisperiode gebruikt om 

de school in nieuwe en frisse kleuren te steken.  
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https://www.ksfectio.nl/over-ks-fectio/jaarverslag/
https://www.ksfectio.nl/over-ks-fectio/jaarverslag/
https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/politiek/336625/raad-gaat-akkoord-met-360000-euro-voor-extra-lokaal-barbaraschool-698389
https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/onderwijs/336280/barbaraschool-wil-uitbreiden-698050
https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/onderwijs/330262/de-stek-pakt-de-uitdagingen-voortvarend-aan-692200
https://www.ksfectio.nl/category/nieuws/
https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/onderwijs/339530/aventurijn-zijn-wij-samen-701162
https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/onderwijs/341255/weer-naar-school-een-frisse-en-fleurige-klas-702730

