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Aventurijn en De Vlinder nemen 

afscheid van hun directeur 

Een bijzonder moment voor beide 

scholen: Aventurijn en De Vlinder 

nemen afscheid van de directeur 

die de school is gestart. Marja 

startte 12 jaar geleden, samen met 

duo-partner Hanneke, basisschool 

Aventurijn. Hein startte de Vlinder 

22 jaar geleden. Beide collega’s 

blijven nog wel even bij Fectio. 

Hein gaat aan de slag op De Vonk. 

Marja gaat uitgebreider aan de slag 

met haar project 10-14 onderwijs. 

Daar zal je a.s. jaar meer over  gaan 

lezen. 

 

Omroep Houten maakte nog een 

filmpje met Hein in de hoofdrol: 

https://www.youtube.com/watch?v=

4EmIx55xTPk. 

 
 
 
 Salaris augustus 

In verband met de vakantie 

ontvang je in augustus je 

salaris op 26 augustus.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4EmIx55xTPk
https://www.youtube.com/watch?v=4EmIx55xTPk


 

 

Zilveren Plakkaat voor bijna-eco-

school Zevensprong 

De Zevensprong is weer een stap 
dichterbij de groene vlag gekomen. 
Na het bronzen plakkaat in 
november volgde nu het zilveren 
plakkaat. Nadat de leerlingraad de 
eco-scan had afgenomen, werden er 
 

Terugblik De Academie van Fectio 

2018-2019 

Dit schooljaar zijn wij gestart met 
een echte scholingsgids, gelanceerd 
tijdens de Fectio studiedag op 31 
augustus jl. Gedurende het 
schooljaar kwamen wij de gidsen op 
alle scholen tegen en werden de 

Versterking toptalenttraject 

De komende twee jaar wordt Fectio-

breed extra ingezet op de versteviging 

van het onderwijs aan en de 

begeleiding van (hoog)begaafde 

leerlingen. Teach2day zal ons in dit 

traject gaan begeleiden. Teach2day 

wordt gevormd door twee 

deskundigen op het gebied van 

begaafdheid, tevens leraar in het 

(S)BO: Nicole Vonhögen en 

Annemarieke Bakker.  

In het a.s. najaar zullen zij op de 

scholen een nulmeting doen, en 

gesprekken voeren met directie, 

talentcoach en IB. Er wordt daarmee 

gezocht naar de stand van zaken op 

elke school. Eind november zullen zij 

hun bevindingen presenteren en 

zullen zij advies uitbrengen, naar 

Fectio en naar elke school. In de 

tweede helft van het schooljaar zal op 

elke school een teambijeenkomst 

plaatsvinden waarin zij een plek 

krijgen, op maat van de school. 

Een belangrijke schakel in dit traject 

zijn de talentcoaches. Gedurende 

twee jaar zullen zij acht 

netwerkbijeenkomsten per jaar 

hebben, met daarin 

professionalisering en intervisie. Doel 

van het gehele traject is dat na twee 

jaar het onderwijs aan en de 

begeleiding van deze groep leerling is 

ingebed in het handelen van elke 

Fectio-leerkracht.  
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3 thema’s gekozen waar ze mee 

aan de slag zijn gegaan: afval (de 

hele school zamelt afval 

gescheiden in), groen (meer groen 

in de lessen en bovendien een 

eigen wilde bloementuin naast de 

school) en communicatie over eco-

schools. Om het zilveren plakkaat 

te bemachtigen moest er een 

curriculum voor duurzaamheid 

geschreven worden. Dat was de 

minst leuke klus, maar het is 

gelukt. Nu maakt de school zich op 

voor de laatste stap: nog meer 

bekendheid geven aan eco-schools 

en het presenteren van onze eco-

code. Met de eco-code laat elke 

school op creatieve wijze zien wat 

zij doen aan/voor duurzaamheid 

op school. De vorm van de eco-

code is volledig vrij. Na de zomer 

presenteert De Zevensprong de 

eco-code en openen we onze wilde 

bloementuin. Dan hijsen we de 

groene vlag en is het officieel: De 

Zevensprong is eco-school! Wil je 

meer weten, kijk op onze website 

of op www.eco-schools.nl. 

 

workshops goed bezocht. Ook 

gaven jullie als deelnemers aan dat 

de workshops inhoudelijk goed 

waren of juist veel praktische tips 

gaven waarmee jullie aan de slag 

konden.  

De laatste workshop was op 

dinsdag 18 juni. Kees van Overveld 

heeft in ruim een uur de 60 

aanwezige deelnemers 

geïnspireerd met zijn verhaal. Druk 

werd er geschreven door de 

deelnemers. Hoe kun je er voor 

zorgen dat de sfeer in jouw groep 

positief is. Kees heeft uitleg 

gegeven over een sociogram, 

namelijk stoeltjesdans. Was je niet 

aanwezig bij de workshop, vraag 

aan je collega’s wat je hebt gemist! 

 
 

http://www.eco-schools.nl/


 

  

Aventurijn gecertificeerd als 

opleidingsschool 

Begin juli is Aventurijn 
gecertificeerd als opleidingsschool 
in de samenwerking Partners in 
Opleiding en Ontwikkeling met 
Hogeschool Marnix. Dat betekent  

van onze ambities en de 
ontwikkelingen op de gebieden 
onderwijs, kwaliteit, personeel en 
huisvesting. Daarnaast vind je in het 
jaarverslag de jaarrekening: een 
overzicht van de cijfers en een 
verantwoording van die cijfers. 

Samenwerking met Pabo’s 

Gedurende de afgelopen jaren 

werkte Fectio met twee hogescholen 

samen, Hogeschool Utrecht (Instituut 

Theo Thijssen) en Hogeschool Marnix. 

Per de zomer hebben we afscheid 

genomen van de HU, om met alle 

scholen van Fectio in één 

samenwerking door te gaan in het 

Partnerschap van Marnix. We hebben 

de samenwerking met HU in de 

personen Henk Jacobs en Henry van 

Kraanen als zeer prettig ervaren. We 

zijn in de afgelopen jaren echter ook 

gaan merken dat het gedachtegoed 

van Marnix en hun streven naar 

verbetering meer bij Fectio past. 

Door de verschillen in 

samenwerkingsafspraken werd het 

nodig om een keuze te maken en met 

één school verder te gaan.  

 

Half september zullen de huidige 

schoolopleiders van de vijf scholen 

die bij HU betrokken waren 

‘omgeschoold’ worden tot ICO, 

Interne Coach Opleiden. De teams 

zullen door huidige ICO’s worden 

voorgelicht na de zomer. Er zullen 

rond 60 studenten jaarlijks stage 

gaan lopen op Fectio-scholen. Een 

belangrijke pool voor toekomstige 

collega’s, die daarom onze aandacht 

vragen. Ook voor hen geldt dat 

binnen Fectio ruimte is voor groei, 

talent en lef.  
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dat Annelies, Michel en Stef met 

hun team een cultuur hebben 

neergezet waarin a.s. 

leerkrachten kunnen leren en 

ontwikkelen. Dat moet worden 

gevierd! Aventurijn is de tweede 

school die deze certificering 

behaalt. In het a.s. najaar volgen 

nog drie scholen. 

 

Jaarverslag KS Fectio 2018 

Via het jaarverslag legt Fectio 

verantwoording af over haar 

werk. Het bestaat uit een 

bestuursverslag waarin aandacht 

voor de organisatie, de realisatie 

 

 

Dit jaar staat er voor het eerst ook 

van elke school een bijdrage is. Elk 

jaar vóór 1 juli zetten we het nieuwe 

jaarverslag op onze website: 

https://www.ksfectio.nl/over-ks-

fectio/jaarverslag/. 

 
Vooruitblik De Academie van Fectio 

2019-2020 

Ook komend schooljaar zal er een 

gids worden uitgebracht. De gids zal 

worden uitgedeeld tijdens de 

startvergaderingen op de scholen. 

Daarna is het direct mogelijk om je in 

te schrijven voor de verschillende 

workshops. Wij gaan er vanuit dat 

iedere collega bij twee inhoudelijke 

workshops aanwezig zal zijn komend 

schooljaar. Het programma van 

volgend schooljaar is gevarieerd 

genoeg voor iedereen!  

Wij wensen jullie allemaal een fijne 
zomervakantie en zien jullie graag 
tijdens de eerste grote lezing van De  
Academie van Fectio: 

https://www.ksfectio.nl/over-ks-fectio/jaarverslag/
https://www.ksfectio.nl/over-ks-fectio/jaarverslag/


 

 

 

 vernieuwing en verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het primair 

onderwijs. Het doel om te komen tot een compacte, begrijpelijke cao 

zonder complexe en overbodige bepalingen, ligt nu stil. 

Om tot een eerlijke beloning voor onderwijsondersteuners en directies te 

komen, waren sociale partners bezig met het actualiseren van 

functiebeschrijvingen voor de schooldirecteuren en ondersteuners. Op 

basis daarvan zou de beloning van deze medewerkers worden aangepakt. 

Vergelijkbaar met het actualiseren van de functiebeschrijvingen voor 

leraren van vorig jaar. 

Nog niet duidelijk is wanneer de onderhandelingen weer opgepakt gaan 

worden. In de tussentijd blijft de huidige cao van kracht. 

 
 
 
 

op dinsdag 24 september op De 

Stek: “En wat als we nu weer eens 

gewoon gingen lesgeven?”.  

 

 
Van de PO-raad: Cao-

onderhandelingen stukgelopen 

De vakbonden hebben aangegeven 

op dit moment niet door te willen 

praten over een 

onderhandelaarsakkoord voor een 

nieuwe cao. Het was de bedoeling 

in deze cao een eerlijke beloning te 

realiseren voor 

onderwijsondersteunend 

personeel en schooldirecties. 

Daarnaast was de insteek een 

mooie loonsverhoging voor 

iedereen af te spreken. 

Vakbonden wilden geen invulling 

geven aan de afspraak uit het 

vorige akkoord om te komen tot 

verrekening van de 

transitievergoeding met de 

bovenwettelijke uitkering. Deze 

afspraak is onderdeel van de 

voorwaarden die het kabinet 

stelde bij het toekennen van de 

extra middelen (270 miljoen) voor 

de verbetering van de beloning van 

leraren.  

De PO-Raad wilde in een nieuwe 
cao vervolgstappen zetten in de  
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We wensen ieder 

een mooie zomer; 

geniet en kom 

heerlijk tot rust.  

En voor daarna een 

goede start gewenst 

in september! 

 

Agenda Fectio-activiteiten 

AvF = Academie van Fectio 

 

11-07 vergadering GMR 

22-07 t/m 30-08   Zomervakantie 

05-09  netwerk talentcoaches  

17-09 AvF: start cursus 

mindfulness (avond) 

18-09 training ICO voor nieuwe 

scholen bij Marnix 

18-09 nieuwsbrief 1 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=L1UHZ%2fJW&id=B88751850EEAD8482C344205C0EFF621FEB9C424&thid=OIP.L1UHZ_JWlVX3Kh-CU0x2BgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.weektegenpesten.com%2fwp-content%2fuploads%2fsites%2f2%2f2016%2f06%2flogo-po-raad.png&exph=400&expw=400&q=po-raad&simid=608051476956645729&selectedIndex=0

