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Het schooljaar begint met een welkomstwoord van de nieuwe adjunct directeur Ivonne Jongejans. Zij 

heeft het stokje overgenomen van Herdien Niggebrugge. De andere personeelsleden zijn ‘oude’ 

bekenden. In de eerste maand van het schooljaar wordt onze conciërge Rob van Exter 65 jaar. Dit 

viert hij liever stilletjes. Niet stilletjes is het schoolkamp van groep 7 /8. Zij vertrekken 18 september 

op de fiets naar Zandvoort, en keren vrijdag 21 september moe en voldaan terug! Een geslaagd 

kamp! 

Een week later is de firma Salto op school om met alle kinderen een circusfeest te organiseren. 

Iedereen geniet ervan, dit in het bijzijn van ouders en andere aanwezigen. Van juf Nel wordt tevens 

afscheid genomen, zij is al geruime tijd met ziekteverlof.  

Nieuw dit schooljaar zijn de startgesprekken, waar leerlingen uiteraard deel van uitmaken. Met 

ouders, leerkracht èn de leerling worden stippen op de horizon gezet waar naartoe wordt gewerkt. 

De wijze van vergaderen volgens LeerKracht  blijkt al gauw niet geheel zijn werk te doen. De 

teamleden vinden een andere overlegstructuur waarbij de pedagogische en didactische 

onderwerpen aan bod komen. Onderdelen van LeerKracht blijven echter wel zichtbaar. Dit is een pril 

begin van gezamenlijk anders kijken naar onderwijs. De neuzen daar waar mogelijk dezelfde kant op! 

Vanuit het specialistenoverleg, met interne begeleider en directie, worden plannen gemaakt om de 

onderwijskwaliteit stevig vorm te geven. Er volgt bijv. een stappenplan met betrekking tot het 

gebruik van Snappet. De methode biedt kansen om nog beter de individuele leerling te volgen en 

daarop in te zetten. Zowel naar boven (hoogbegaafdheid) als extra ondersteuning (verlengde 

instructie). Toetsgegevens worden vergaand geanalyseerd. Dit maakt de vertaalslag in de klassen. 

Op het gebied van extra ondersteuning worden talloze afspraken gepland met interne en externe 

specialisten. Indien nodig volgt een onderzoek of een op maat gemaakt plan van aanpak. En dat 

terwijl Sinterklaas dit schooljaar aankomt in Zaandijk, vlakbij de Zaanse Schans. Hoe mooi kan dat zijn 

voor onze kinderen, zo dichtbij huis! Sinterklaas is nog niet in het land of ons ICT landschap migreert 

naar ‘The Cloud’. Ongelooflijk hoe vlot en geruisloos dat is verlopen. Maar ja, net daarna vliegt een 

prachtig historisch pand aan de Zaanweg in brand. Onze leerkrachten zijn op dat moment volop bezig 

met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest, en zij worden door de brandweer geëvacueerd. Het 

is nog onzeker of de school wel open kan, maar met hulp van speciale geurvreters is de school weer 

vrij van een nare rooklucht.  

De teamscholing dit jaar is gericht op een effectieve directe instructie les en talentontwikkeling. 

Samen met het team van de Pionier leren wij van en met elkaar. Ook wordt ingezet op Pedagogisch 

Tact met Marcel van Herpen. Gaandeweg het schooljaar blijkt dit toch teveel van het goede, en het 

team van De Mei parkeert Pedagogisch Tact. Niet het vele is goed, maar het goede is veel! 

Na de viering van Het Kerstfeest, met allerlei zelfgemaakte heerlijkheden van thuis, rollen we het 

nieuwe jaar 2019 binnen! Een jaar waarin aanbevelingen, die uit een eerder afgenomen 

cultuuronderzoek, worden toegepast. Het interieur wordt o.a. aangepakt, de muren licht geschilderd, 

klassen opgeruimd en er verschijnen andere (gebruikte) meubelstukken. 

Een paar keer zijn de leerlingen, door overmacht, naar huis gestuurd. Voor een zieke leerkracht is 

helaas geen vervanger te vinden en gelukkig blijft dit incidenteel.  

Dit schooljaar zijn er muzieklessen, zelfs met instrumenten als klarinet en gitaar. Helaas wel het 

laatste jaar van Muziek maakt School. Nieuw dit schooljaar zijn de musicallessen na schooltijd. Een 
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aantal leerlingen van De Mei doet mee met Musical Dance Battle en staat op de planken in het 

Zaantheater. Het is genieten en wat hebben deze leerlingen veel zelfvertrouwen! Schitterend! 

Schoolbreed worden thema’s als Vriendschap (Kinderboekenweek in oktober), De Liefde (rond 

Valentijnsdag februari) en Bouw & Techniek (april) opgepakt. Er verschijnt een heuse bouwkeet (door 

Bouwhuis van der Gragt geplaats) op het schoolplein waarin leerlingen vogelhuisjes mogen 

timmeren.  

Leerlingen van groep 7 doen theoretisch verkeersexamen en met zijn allen sporten we op De Mei 

tijdens de Koningsspelen op 12 april. Tevens een sport- en speldag op het voetbalterrein van 

Saenden of de traditionele wandeltocht op 17 juni. Een storing op het gebied van communicatie met 

ouders (op social media) werpt een schaduw over het team. Vlak voor de Meivakantie worden deze 

plooien weer glad gestreken en kunnen we opgeruimd de toekomst tegemoet zien. 

Het jaar loopt ten einde, de laatste ouder-kind-leerkracht gesprekken worden gevoerd. De kleuters 

gaan op schoolreisje naar Hoenderdaal, groep 3 gaat op kamp naar Santpoort en groep 4,5 en 6 reist 

af naar Wijk aan Zee. Ook is er nog een muzikale afsluiting van Muziek maakt School en juf Mieke 

heeft besloten eerder van haar pensioen te gaan genieten. Bij dit afscheid, vol emoties, hebben de 

leerlingen allerlei acts op het podium. Daarvan is de pers getuige. Het afscheid van groep 8 verloopt 

iets anders dan gebruikelijk voor De Mei. Deze groep, met veel jongens, maakt liever een film. Helaas 

komt dat niet van de grond. Daarna ontstaat het idee om de individuele leerling de kans te geven een 

eigen performance te laten doen. Dit maakt de avond onuitwisbaar. We zwaaien de kinderen, die via 

de rode loper wandelen, met hun getuigschriften in de hand, uit.  

Een mooi schooljaar 2018-2019, opgetekend door, 

 

 

Ivonne Jongejans 

 


