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Hinken op twee gedachten. 

We willen bij Fectio en bij onze 

scholen graag vooruit, graag 

ontwikkelen en ons onderwijs 

verder verbeteren. Want goed 

onderwijs kan altijd beter en dat 

verdienen onze leerlingen. En 

tegelijkertijd moeten we ook 

erkennen dat we in een complexe 

tijd leven. Het Covid 19-virus legt 

een groot (en zwaar) beslag op onze 

samenleving, ook op Fectio. 

Gelukkig kunnen alle 

basisschoolleerlingen gewoon naar 

school. En dat is goed omdat de 

eerste periode in voorjaar 2020 ons 

heeft geleerd dat thuisonderwijs 

voor leerlingen onvoldoende is. 

Zowel cognitief, maar zeker ook op 

sociaal vlak. En het vraagt een flinke 

inspanning van ouders; alle dagen je 

kinderen thuis en begeleiden bij het 

schoolwerk. 

Zoals we het nu doen in de tweede 

periode is het beter. Het vraagt 

echter wel wat van ons. Terwijl heel 

veel activiteiten in de samenleving 

stilliggen, blijven de scholen open. 

Goed voor onze leerlingen. Het geeft 

echter ook onzekerheid bij 

medewerkers over bijvoorbeeld 

besmettingsgevaar, moeite met de 

onderlinge afstand, soms verplicht in 

quarantaine thuis vanwege 

(vermoedelijke) besmetting van een 

huisgenoot. En het doet bijna dagelijks 

een beroep op ons 

improvisatievermogen zodat het 

onderwijs door kan gaan en er niet 

een groep thuis hoeft te blijven. 

 

 Dat laatste lukt ons binnen Fectio 

gelukkig behoorlijk goed. Zowel in de 

maand september als in oktober 

moest er gemeten over alle Fectio-

scholen slechts op vier schooldagen 

een groep thuisblijven. En we zijn – in 

deze tijd - heel trots op dat resultaat.  

 



 

 

voortgezet onderwijs of leerlingen 

waarvan duidelijk is dat zij meer tijd 

nodig zullen hebben om tot een 

juiste keuze van voortgezet 

onderwijs te komen, kan Onderwijs 

10-14 Houten een mogelijkheid 

bieden. 

Op 14 januari 2021 organiseert 

Onderwijs 10-14 Houten een 

informatieavond voor 

geïnteresseerde ouders. U kunt zich 

hiervoor aanmelden door een 

mailtje te sturen naar 

marja.indermaur@ksfectio.n of 

marjaindermaur@heemlanden.nl  

Meer informatie over 10-14 Houten 

is te lezen op de nieuwe website: 

www.onderwijs1014houten.nl  

 

 

   

Coronaperiode en 

onderwijsresultaten 

Eind juni jl. zijn er vragenlijsten 

uitgegaan naar medewerkers, 

ouders en leerlingen. Deze 

vragenlijsten gingen over de 

periode waarin de scholen dicht 

waren en thuisonderwijs werd 

verzorgd, en de periode waarin de 

scholen weer gedeeltelijk open 

waren. Het doel van deze 

vragenlijsten was om te achterhalen 

hoe de verschillende groepen deze 

periode hebben ervaren. Daarnaast 

willen wij leren van de verschillende 

ervaringen en deze kennis 

toekomstgericht gebruiken.  

   

De enquête telde veel deelnemers; 

146 medewerkers vulden de 

vragenlijst in, 650 ouders gaven hun 

feedback en 859 leerlingen (vanaf 

groep 5) gaven hun mening. De 

belangrijkste uitkomsten zijn dat 

zowel medewerkers, leerlingen en 

ouders over het algemeen tevreden 

zijn over hoe de scholen van 

 

Het blijft dus hinken op twee 

gedachten, waarbij we om niet te 

struikelen soms keuzes maken. Op dit 

moment geven we de voorkeur aan de 

continuïteit van ons onderwijs. 

Rob Boerman,                              
bestuurder KS Fectio 

 
Onderwijs 10-14 Houten 

Dit schooljaar is Onderwijs 10-14 van 

start gegaan met de eerste groep 

leerlingen. Binnen deze onderwijsvorm 

krijgen leerlingen meer tijd en ruimte 

om zichzelf verder te ontwikkelen. 

Halverwege het tweede leerjaar vo 

maken de leerlingen pas een 

definitieve keuze voor het best bij hen 

passende niveau van voortgezet 

onderwijs.  

Na de eerste weken onderwijs stond er 

op 8 oktober een feestelijke opening 

gepland. Door de maatregelen met 

betrekking tot het Covid-19 virus, 

hebben we deze opening aangepast. 

Online heeft wethouder Kees van 

Dalen na een gesprek met de 

leerlingen Onderwijs 10-14 Houten 

feestelijk geopend. 

Dit schooljaar is Onderwijs 10-14 

gestart voor leerlingen die in groep 8 

zaten en nog niet precies wisten welk 

niveau van het voortgezet onderwijs 

het best passend zou zijn voor hen. 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 

start Onderwijs 10-14 Houten ook voor 

leerlingen van groep 7 en 8. Met name 

voor leerlingen die al eerder toe zijn 

aan bepaalde vakken van het  
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Fectio in deze periode hebben 

gehandeld. Dit is terug te zien in de 

cijfers die gegeven zijn door alle 

respondenten, dit waren louter 

zevens en/of hoger. Tevens werden 

er veel complimenten gegeven over 

de flexibiliteit die getoond werd door 

de (leerkrachten van de) scholen. Een 

tip die door meerdere respondenten 

gegeven werd is dat het fijn is als de 

scholen communiceren via één 

communicatiekanaal, dus niet via 

mail, teams én Social Schools. Ook 

gaven de respondenten aan dat 

persoonlijk contact erg belangrijk 

wordt gevonden en zeer op prijs 

wordt gesteld. Beide zaken pakken 

we op. 

Over het algemeen kunnen wij als 
Fectio, ondanks de onzekere en 
roerige periode, tevreden zijn over 
hoe de zaken zijn verlopen. 

Kijkend naar de onderwijsresultaten 

in juni zijn we niet ontevreden: 

leerlingen hebben (ruim) voldoende 

leergroei laten zien. Een goede 

leergroei zagen we bij bijvoorbeeld 

de sterke leerlingen die thuis vooruit 

 

mailto:marja.indermaur@ksfectio.n
mailto:marjaindermaur@heemlanden.nl
http://www.onderwijs1014houten.nl/


 

  

(personeelslid namens Delteyk), 

Erwin Visee (ouderlid namens De 

Vonk) en Trudy de Boer 

(personeelslid namens De Stek). 

Welkom!  

Binnen de gmr zijn de taken 

verdeeld. Zo hebben wij dit 

schooljaar, door het vertrek van 

onze vorige voorzitter Cris van der  

 

steeds meer samen met het 

bestuursbureau van KS Fectio door al 

tijdens het ontwikkelproces mee te 

lezen en mee te denken. Deze 

ontwikkeling wordt wederzijds als 

prettig ervaren.  

Van verdere ontwikkelingen binnen 

de gmr zullen wij u in de volgende 

nieuwsbrieven op de hoogte houden. 

 

 
 

konden in de lesstof. Dit bleek heel 

duidelijk bij scholen die het rekenen via 

Snappet verwerken. Minder leergroei 

was te zien bij leerlingen die 

afhankelijk zijn van instructie door de 

leerkracht, die in deze periode minder 

frequent was. Enkele scholen hebben 

extra instructie gegeven in kleine 

groepjes, dat heeft voor meerdere 

leerlingen zeker gewerkt. Afstemmen 

op de verschillen blijkt ook digitaal 

nodig om alle leerlingen voldoende te 

laten groeien.  

Bij rekenen zien we dat op meerdere 

scholen de gemiddelde resultaten in de 

groepen 5/6 wat zijn gezakt; in die 

groepen wordt de instructie, waar 

minder tijd voor was, steeds 

belangrijker. Bij technisch lezen zien 

we juist vooruitgang; we mogen 

concluderen dat leerlingen meer tijd 

hadden om te lezen, om leeskilometers 

te maken.  

 

Acht scholen van Fectio hebben de 

subsidie aangevraagd om 

achterstanden, ontstaan in deze 

coronaperiode, weg te werken. We 

zullen de effecten van deze 

programma’s zeker nader volgen dit 

lopende schooljaar.  

 

Van de gmr 

De gmr bestaat uit twaalf leden. De 

leden zijn leerkrachten of ouders van 

alle scholen die onder het bestuur van 

KS Fectio vallen. Dit jaar hebben wij 

een aantal nieuwe leden mogen 

verwelkomen: Justin Vos 
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Meer, een nieuwe voorzitter: 

Hilde-Marij Hooijer. Zij is 

ouderlid namens Aventurijn. 

Het HR-beleid, waar eind vorig 

schooljaar een start mee is 

gemaakt, zal dit schooljaar op 

verschillende manieren 

terugkomen bij de gmr. Zo 

hebben we tijdens de laatste 

vergadering meegelezen en 

kritische vragen gesteld over het 

beleid rondom startende 

leerkrachten. Net als voorgaande 

jaren zullen wij ook dit jaar 

betrokken zijn bij de begroting. 

Twee gmr-leden zullen tijdens 

het proces meelezen en 

feedback geven op de 

aangeleverde stukken. 

Door deze manier van 

betrokkenheid en 

samenwerking, is te zien dat de 

gmr een transitie begint door te 

maken. Wij werken daarin  

   
Barbaraschool 125 jaar én intern 

verbouwd 

Op 1 oktober 1895 is de 

Barbaraschool door de Barbarakerk 

in Bunnik opgericht. Op 1 oktober 

2020 bestond de school dus 125 jaar. 

Dat zou gevierd worden met onder 

meer een reünie voor oud-leerlingen 

en medewerkers. Maar helaas 

strooide corona roet in het eten. 

Wel kon een groepje kinderen naar 

de kerk om daar de felicitaties over 

te brengen met een bloemetje. De 

kinderen hebben daarbij verteld 

waarom ze het fijn vinden dat de 

school er is en dat de school groeit 

en daarom verbouwd wordt.  

Afgelopen zomer is de verbouwing 

van de Barbaraschool gestart en 

deze is zo goed als afgerond. De 

oude aula is verbouwd tot een extra 

klaslokaal en afzonderlijke 

overlegruimtes. De oude patio is 

overkapt en hier is nu de nieuwe aula 

met onder andere verrijdbare 

tribunes. 

 

 

 



 

 

 

 
medewerkers het lustrumjaar met ons samen kunnen afsluiten met een 

mooie tentoonstelling over het onderwijs op de Barbarschool vroeger, nu en 

in de toekomst. 

 
 
 
 

En, je zult het altijd zien, tijdens de 

bouwwerkzaamheden werd er een 

oude koffer gevonden. In de koffer 

bevond zich oud onderwijsmateriaal. 

Het plankje met aap-noot-mies, een 

kroontjespen met inkt, een lange brief 

van een oud-oud-oud leerling… En zo 

rolden de kinderen in het thema 

‘onderwijs van vroeger’.  

De nieuwe ruimte is op 27 oktober 

door de bouwvakkers aan de kinderen 

overgedragen. In groepjes overleggen 

de kinderen met leraren, medewerkers 

van de tussentijdse opvang, 

medewerkers van de buitenschoolse 

opvang en ouders over de inrichting 

van de ruimte. Hoe denken de kinderen 

dat daar het best geleerd kan worden? 

Wat is daarvoor nodig? Welke 

afspraken moet je dan samen maken? 

En zo wordt het thema ‘onderwijs van 

nu’ benaderd. 

Een groeiende school heeft ten tijde 

van lerarentekorten het risico dat 

onvoldoende leraren gevonden 

worden. Dat moet voorkomen worden 

en daarom omarmen we alle stagiaires 

van de Pabo. Het zijn natuurlijk de 

stagiaires van de Barbaraschool die het 

project ‘het onderwijs van de 

toekomst’ starten. Maar daar weten 

we nu nog niet zo veel vanaf. 

En we hopen van harte dat op het 

einde van dit schooljaar, in de zomer, 

de ouders en oud-leerlingen en  
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Fectio in het nieuws 

In de gemeente Bunnik is vanuit een 

subsidie van het 

samenwerkingsverband ZOUT een 

Flexklas gestart voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. In een 

volgende nieuwsbrief zullen we u 

hier uitgebreider over informeren.  

 

Vóór de zomer zijn de groepen 8 

toch nog op kamp gegaan, onder 

andere groep 8 van De Vonk. In de 

zomer heeft de gemeente Bunnik 

een nieuwe kinderburgemeester 

gekozen, zij is een leerling van de 

Delteyk in Werkhoven. Op het plein 

van ’t Schoolhuys in Houten is een 

pannakooi geopend.   

Het besluit is onlangs genomen: de 

Delteyk krijgt a.s. voorjaar een 

schoolbibliotheek. 

 

Nieuwsbrieven 2020-2021 

De volgende nieuwsbrief kunt 

u tegemoet zien rond de 

voorjaarsvakantie van 2021. De 

laatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar ontvangt u half juni 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.bunniksnieuws.nl/deeljenieuws/lokaal/321100/flexklas-van-start-voor-meer-en-hoogbegaafde-leerlingen-van
https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/onderwijs/352034/groep-8-ers-de-vonk-toch-nog-op-kamp
https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/politiek/351880/nieuwe-kinderburgemeester-lise-heeft-veel-goede-ideen-710930
https://www.houtensnieuws.nl/sport/voetbal/361463/opening-van-pannakooi-kbs-t-schoolhuys-houten
https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/onderwijs/374554/basisschool-de-delteyk-in-werkhoeven-krijgt-een-schoolbibliotheek

