
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 20 04-02-2022   
  
 
Agenda 

Februari 

Vrijdag 11 Rapporten mee 

Maandag 14 Oudergesprekken Unit 3 en 4 

Dinsdag 15 Oudergesprekken Unit 3 en 4 

Zaterdag 19 OPEN DAG VO 

Maandag 21 Oudergesprekken Unit 1 en 2 

Dinsdag 22 Oudergesprekken Unit 1 en 2  
Normeringsonderzoek groep 8 

Vrijdag 25 Carnavalsviering op school?  
Kinderen om 12 u vrij! 

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 

 

 

 
Nog niet bekend  

 

 
Nieuwe bestuurder Stichting Groeisaam 

Eind april gaat onze bestuurder Lia van Meegen de stichting verlaten vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 mei zal zij worden opgevolgd door mevrouw Monique van der 
Heijden. Zie bijlage voor de gehele brief.  

 
Kick-off Sjors Sportief/Creatief 2022 

Alle leerlingen uit het basisonderwijs in zowel de gemeente Druten als West Maas en Waal hebben 
woensdag 2 februari voor het vierde jaar op rij het boekje Sjors Sportief/Creatief ontvangen. In dit 
boekje staan sportieve en creatieve workshops, uitgevoerd door Actief Maas en Waal,  waaraan 
leerlingen kunnen deelnemen om kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke 
manier voor deelnemers om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in beide 
gemeenten. Je hoeft niet direct lid te worden van een vereniging of organisatie, maar kunt zo op 
laagdrempelige wijze kennis maken met een activiteit. 
 
Om Sjors Sportief/Creatief de aandacht te geven die het verdient, werd voor de gemeente Druten 
bij ons op school de Kick-off georganiseerd. Het nieuwe boekje werd feestelijk op het schoolplein 
door wethouder Gerard de Wildt (sport), beleidsmedewerker Ashley Reinink, Actief Maas en Waal 
en mascotte Sjors uitgereikt aan de leerlingen van Unit 2. I.v.m. de Covid-maatregelen hebben de 
overige leerlingen via een livestream de uitreiking vanuit de klas kunnen volgen.  
 
Ouders en kinderen kunnen op www.meedoeninmaasenwaal.nl het complete aanbod vinden en 
zich inschrijven voor de activiteiten. 

 
IKC de Appelhof    
Postelkamp 2  6652 BE  Druten   
tel. 0487-513766 
www.ikcdeappelhof.nl  
info-appelhof@groeisaampo.nl 
 

 

20 
04-02-2022 

http://www.meedoeninmaasenwaal.nl/
mailto:info-appelhof@groeisaampo.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Highlights GMR vergadering 

In de bijlage de highlights van de GMR vergadering van 25 januari jl. 

 
Hieperdepiep 

       

 ♪  Senne van Kesteren  ♪  Maud Kuijpers ♪♪    
 

♪ ♪  Madelief Stam ♪  Sef Busscher ♪♪  Julia van Soelen ♪ 
 

♪  Mimi Alsaed ♪♪  Evsa Eser  ♪  Danni Voets ♪♪ 
 

    ♪  Juf Mieke ♪♪                                            

 
 



 

 
Van Heemstraweg 53 
6651 KH Druten 
(Cultureel Centrum D’n Bogerd) 

0487 54 10 22 
www.groeisaampo.nl 
info@groeisaampo.nl 

 
KvK 11054744 
Bank NL87 RABO 0101 7255 90 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Groeisaam 
 
 
Druten, 3 februari 2022 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Zoals u wellicht weet zal één van onze bestuurders, Lia van Meegen, eind april 2022 Groeisaam gaan 
verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De Raad van Toezicht is daarom 
enige tijd geleden gestart met de werving en selectie van een nieuwe bestuurder. De 
wervingsprocedure heeft geleid tot een positief resultaat.  
 
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de Raad van Toezicht van Groeisaam mevrouw 
Monique van der Heijden (50 jaar) per 1 mei 2022 heeft benoemd tot bestuurder van Groeisaam. 
Op dit moment is zij werkzaam bij Hogeschool de Kempel in Helmond, een hogeschool voor het 
opleiden van leraren basisonderwijs. Monique is haar carrière in het onderwijs begonnen als docent 
en adviseur Nederlands als tweede taal (NT2) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zij heeft 
daarna als onderwijsadviseur scholen begeleid bij veranderprocessen, en professionalisering, training 
en coaching van teams verzorgd in het primair onderwijs en VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). 
Sinds 2009 is zij werkzaam als hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool de Kempel waar ze onder 
andere leiding geeft aan het Kempelonderzoekscentrum. In 2017 promoveerde Monique aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
 
Wij verwachten dat Monique snel haar draai zal vinden in onze stichting en wensen haar veel succes. 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
 
Anita Burlet, 
voorzitter 
 
 



 
Highlights GMR-vergadering 25 januari 2022 
 
 

 
 
Op 25 januari 2022 kwamen in de GMR vergadering de volgende zaken aan bod:  
 

 Er is gesproken over de Coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie op 25 
januari. 

 De stand van zaken werving nieuwe bestuurder kwam aan de orde.  
 Door het CvB is informatie gegeven over de  Notitie Huisvesting gemeentes. 

Hierover kon de GMR vragen stellen. 
 Door het CvB is informatie gegeven over de financiële stromen binnen het 

samenwerkingsverband Stromenland (Passend Onderwijs). Er is in dit verband 
ook gesproken over voorstellen die vanuit de bestuurder van Stromenland bij de 
platforms zullen worden neergelegd om in de toekomst te komen tot minder 
doorverwijzingen naar het speciaal basisonderwijs  

 Ter informatie is de Formatieplanning 2022-2023 met de GMR gedeeld. 
 
 
 
 
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde  
notulen via het secretariaat van de GMR worden opgevraagd (gmr@groeisaampo.nl). Ook voor andere 
vragen kunt u daar terecht. 
  
 
In de GMR 2021-2022 zijn vertegenwoordigd vanuit: 
scholen gemeente West Maas en Waal: Gert Jan Schop en Luc van de Pol (oudergeleding), Karen de Ruiter 
(personeelsgeleding), scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding) scholen 
gemeente Beuningen: Natascha Schür, en Karen Castelijns (oudergeleding), Stefanie Vervoort, Maaike 
Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding). Vacature personeelsgeleding per 4 oktober 2021 
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp  


