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AGENDA 

 

Sportdag – dinsdag 18 juni (groep 6, 7 en 8) en donderdag 20 juni (groep 3, 4 en 5) – !  
 
De sportdag van de groepen 6,7,8 zal op dinsdag 18 juni plaatsvinden.  
 
Op donderdag 20 juni zal de sportdag van de groepen 3,4,5 plaatsvinden. 
Beide sportdagen zullen zich tussen 08.45-11.30 afspelen in het Leeghwaterpark.  
 
 

We zijn hiervoor nog steeds dringend op zoek naar hulpouders. 
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u dit doen via het e-mailadres m.flierman@opspoor.nl , onder 
vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en naam van uw kind.  
 
We hopen op een sportieve dag. Contactpersoon: Michael Flierman 

 

Schoolreisje Kleine Karekiet – donderdag 20 juni –  
 
Op donderdag 20 juni gaan de kinderen van de Kleine Karekiet op schoolreisje naar 
Monkey Town. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.  
Alle overige informatie over het schoolreisje krijgen de ouders via de dagbrief 
ouderportaal.  
 

 

PET Event groep 6 – donderdag 20 juni –  
 
Het promotie-evenement techniek (PET) is een prachtige 
gelegenheid om kinderen al vanaf het basisonderwijs in contact te 
brengen met techniek in de breedste zin.  
Het PET-event wordt georganiseerd voor de leerlingen van groep 6 op donderdag 20 juni onder schooltijd 
in Sporthal De Beuk. Diverse standhouders brengen kinderen in contact met techniek. Het vervoer is geregeld en 
er zijn geen afwijkende schooltijden. 

 
 
 

Dinsdag  18 juni Sportdag groepen 6, 7 en 8 

Donderdag 20 juni Sportdag groepen 3, 4 en 5 

Donderdag 20 juni Schoolreisje Kleine Karekiet 

Donderdag 20 juni PET Event groepen 6 

Vrijdag  21 juni Roostervrije dag – alle leerlingen vrij –  

Maandag 24 juni Roostervrije dag – alle leerlingen vrij –  

Dinsdag 25 juni  Oudergesprekken middag 

Donderdag 27 juni Oudergesprekken middag en avond 

Maandag  01 juli  Studiedag – alle leerlingen vrij –  

Dinsdag  02 juli Juffendag Kleine Karekiet  
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Roostervrije dagen en studiedag op vrijdag 21 juni, maandag 24 juni  en maandag 1 juli  
– Alle leerlingen vrij – 

 
Op vrijdag 21 juni en maandag 24 juni hebben alle leerlingen een roostervrije dag. Het personeel is 
wel op school aanwezig.  
 
Op maandag 01 juli heeft het personeel een studiedag. Ook dan zijn alle leerlingen vrij.  

 
Oudergesprekken – dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni –  

 
Op dinsdag 25 juni (middag) en donderdag 27 juni (middag en avond) vinden de 
reguliere oudergesprekken plaats. De uitnodiging voor het inschrijven ontvangt u via 
het Ouderportaal. Inschrijven de oudergesprekken zal alleen via het Ouderportaal 
mogelijk zijn.  

 
 
Juffendag Kleine Karekiet – dinsdag 2 juli – 

 
Op dinsdag 2 juli is het Juffendag bij de Kleine Karekiet. Nadat de les begonnen is lopen we richting 
de Speelkraam. Geeft u uw kind wel een fruithap met drinken mee? Wij zorgen voor de lunch. 
Overige informatie ontvangen de ouders via de dagbrief ouderportaal.  

 
Brief vanuit het bestuur 

 
Sinds 2010 werken de schoolbesturen van OPSO (stichting Openbaar Primair en Speciaal 
Onderwijs Purmerend) en SPOOR (Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio 
Waterland & Oostzaan) nauw met elkaar samen onder de werknaam OPSPOOR. 

OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op 37 scholen aan zo’n 
7800 leerlingen, en heeft ongeveer 750 medewerkers met een jaaromzet van €45 miljoen. Een volgende stap die 
we als kroon op de samenwerking gaan zetten is een juridische fusie.  
Het College van Bestuur, Chris van Meurs (VZ) en Matthijs Colthoff geven uitleg over de beweegredenen en 
achtergronden. 
 
Waarom een fusie? 
Sinds de organisatorische samenvoeging van alweer bijna 10 jaar geleden functioneert OPSPOOR nu goed. 
Feitelijk bestaat OPSPOOR echter nog uit de twee afzonderlijke stichtingen waardoor veel taken op administratief 
gebied dubbel gedaan moeten worden en onnodig complex zijn. Door een juridische fusie per 1 januari 2020 
kunnen we alle beschikbare middelen voor onderwijs gezamenlijk onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid 
brengen.  
 
Wat merken leerlingen, ouders, medewerkers en directeuren hiervan? 
Er komt meer aandacht en meer middelen gaan naar de kwaliteit van het onderwijs. Op deze manier zijn we 
aantrekkelijk. We bieden meer  loopbaanperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden, door scholing aan onze 
medewerkers binnen onze OPSPOOR-academie. Leerlingen en hun ouders plukken daar uiteindelijk de vruchten 
van. Daarnaast hopen we door de fusie de administratieve last te verminderen en daarmee heeft het ook een 
positief effect op de werkdruk. Voor de medewerkers verandert er overigens niets in de arbeidsvoorwaarden of 
het personeelsbeleid. 
 
Heeft de gemeenten een belang bij -en of invloed op de fusie? 
Een jaar of 15 geleden alweer is het openbaar onderwijs verzelfstandigd om de positie van de openbare school 
ten opzichte van de gemeente meer onpartijdig te maken in relatie tot andere vormen van onderwijs. Omdat de 
gemeenten bij OPSPOOR leden benoemen in de Raad van Toezicht, spelen ze nog steeds een rol in het toezicht op 
de scholen en het functioneren van het schoolbestuur. Na de fusie verandert hier niets aan.  
Wel is het zo dat de gemeenten besluiten over de fusie. Daarom zijn we in gesprek met alle gemeenten over onze 
voorgenomen plannen.  
 



OPSPOOR heeft grote en kleine scholen. Lopen door de fusie de kleine scholen meer kans te verdwijnen? 
De goede bereikbaarheid van primair onderwijs voor alle inwoners van de gemeenten waar we actief zijn houdt 
prioriteit. De fusie zal de instandhouding van onze kleine scholen niet veranderen. Overigens is het een misvatting 
dat kleine scholen extra financiële ondersteuning nodig hebben die ten koste zou gaan van grote scholen. Door 
verbeterde schaalgrootte van de organisatie na de fusie kunnen we alle scholen indien nodig beter ondersteunen 
en worden de risico’s gespreid. 
 
Hoe gaat het traject van de fusie verder, hebben anderen er nog iets over te zeggen? 
Met deze nieuwsbrief over de fusie willen we ouders en medewerkers informeren en mochten er vragen zijn dan 
kunt u die stellen op info@opspoor.nl om vragen te stellen. Uw vraag zullen we uiteraard beantwoorden en 
meenemen in de communicatie met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Hierin zijn ouders en 
medewerkers vertegenwoordigd.  
 
Ook voeren we gesprekken met collega schoolbesturen en samenwerkingspartners in de regio, 
samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, de Onderwijsinspectie, zakelijke partners en natuurlijk met de 
Raad van Toezicht. 
 
We houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat zullen we doen in de volgende nieuwsbrieven 
die u van ons mag verwachten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Chris van Meurs 
College van Bestuur Opspoor 
 

Kledingactie en frituurvet verzamelen – extra inkomsten voor de school 
 
Op school kunt u elke dag kunt u uw oude kleding en frituurvet inleveren. 
Alle opbrengsten hiervan komen ten goede van de school!  
Dus graag alle oude kleding/schoenen/dekens/handdoeken en alle vetten 
blijven inleveren op school.  
 

 
Contactpersoon: juf Christien 
   
 


