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Geachte ouders,

Dinsdagavond 27 mei is er een extra ouderavond gehouden, dit als vervolg op de ouderavond 
van 11 maart j.l.
Tijdens deze ouderavond heeft de bovenschoolse directeur, dhr. E.Okken, verteld welke 
stappen gezet zijn sinds 11 maart.
Op 17 april heeft er een onderzoek plaatsgevonden door Bureau Meesterschap. Het onderzoek 
had als doel om te onderzoeken wat de oorzaak van het hoge ziekteverzuim is en adviezen te 
geven over mogelijke oplossingen.
Het onderzoek bestond uit een werkklimaatonderzoek middels een vragenlijst en een gesprek..
Een aantal redenen zijn aangegeven voor het hoge ziekteverzuim:

- Gebrek aan continuïteit, aan rust. Dit heeft geleid tot veel ziekte in het team-zgn. 
domino-effect

- onvoldoende professioneel klimaat: men spreekt elkaar niet aan 
- onvoldoende sturing door de schoolleiding, veroorzaakt door combinatie van 

lesgevende en schoolleidertaken.

Er zijn de volgende adviezen gegeven:
- Arnold Mulder niet terug als schoolleider, zoek een andere plek voor Arnold
- Continuering van de interim-schoolleider Corry Frik
- Verplaatsing van een aantal teamleden

Bovenstaande adviezen betekent niet dat de mensen die na de zomervakantie niet meer op de 
Ruitenvelder werken, geen capabele mensen zijn. 

Het bestuur neemt de adviezen over en dit betekent het volgende:
• Arnold Mulder komt niet terug
• Corry Frik zal nog 1 jaar  interim-schoolleider zijn
• Harm Mulder gaat naar obs De Meent te Schildwolde
• Trijntje Bakker gaat naar obs Driespan te Harkstede
• Ria van Timmeren gaat naar obs de Kinderboom te Slochteren
• Meester Aaldrik Evenhuis gaat 1 dag op obs de Kinderboom werken en 1 dag op de 

Ruitenvelder.

Naast het feit dat er mensen van onze school vertrekken, krijgen andere collega’s uitbreiding 
en krijgen we een nieuwe collega erbij.
Zo gaan Han Vos en Akke Leijenaar de gehele week op de Ruitenvelder werken. Loes 
Koning komt van de Ent uit Hellum als nieuwe leerkracht. Loes heeft ervaring in het werken 
met de bovenbouw.



De groepsindeling zal er volgend jaar als volgt uitzien:
Groep 1-2: juf Karin Nienhuis maandag en dinsdag

Juf Sari Nanning woensdag t/m vrijdagmorgen
Groep 3-4 meester Han Vos maandag t/m vrijdagmorgen
Groep 5-6 juf Akke Leijenaar maandag t/m vrijdag
Groep 7-8 juf Loes Koning maandag t/m vrijdag
r.t meester Aaldrik Evenhuis dinsdag
i.b juf Karin Nienhuis woensdag 1x per 2 weken
Voor de groep 5-6 en 7-8 zal waarschijnlijk 1 middag in de week een andere leerkracht de 
klas doen. Dit moet nog uitgewerkt worden. 
De ib-taken worden door juf Karin Nienhuis gedaan en door juf Corry Frik.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Corry Frik.

Namens het team,

Corry Frik,
Interim-schoolleider.


