
 

Nieuwsbrief 4 maart 2022  

 
Graag stel ik mij even aan jullie voor. Ik ben Richard Ferweda. Vanaf deze week mag ik als interim-

directeur Los Hoes ondersteunen. De afgelopen periode heeft Martine mij haar werk overgedragen 

en daar ben ik heel blij mee.  

Ik kom uit Ruurlo en ik ben met heel veel plezier 15 jaar directeur op MaxX, school voor 

praktijkonderwijs in Neede geweest. De afgelopen jaren heb ik als adviseur en interim manager 

onder meer in het vo en het hbo gewerkt. 

Mijn hart ligt heel erg bij het onderwijs, omdat we daar met elkaar vorm kunnen geven aan de 

toekomst. Ooit heb ik een opleiding afgerond als leerkracht basisonderwijs Ik verheug me er dan ook 

erg op om mij de komende periode voor Los Hoes in te zetten.  

Wat een prachtig onderwijsconcept heeft deze school, met ‘kiezen, delen en maken’ en ook door de 

keuze voor ‘the Leader in me’. Ik werk tot aan de zomervakantie drie dagen in de week, op 

wisselende dagen. 

 
Geraakt 

Voor de vakantie was ik op school om kennis te maken met het team, de leerlingen en de school. Ik 

was echt geraakt door de rust die ik zag bij kinderen, ondanks de hectiek van het carnavalfeest. 

Afgelopen maandag ben ik echt begonnen, met een gezonde spanning. Met als hoogtepunten: een 

kleuter die zei: ‘juf, hebben we een meester?’ en een prachtige sollicitatiebrief van een leerling die 

gesolliciteerd heeft naar de vacature voor directeur. Maar ook de mentoren die aandacht besteden 

aan de realiteit van de oorlog die zich nu in Oekraïne afspeelt. 

 
Samenloop van omstandigheden 

Deze week hadden we te maken met een aantal zieke collega’s en een aantal afwezige collega’s. Het 

bleek onmogelijk om hiervoor vervanging voor elkaar te krijgen. Deze samenloop van 

omstandigheden heeft ertoe geleid dat ik een uitzonderlijk besluit heb genomen om een klas een dag 

thuis te laten blijven.  

Landelijk was er al langer sprake van een leerkrachtentekort. Nu zien we in heel Twente hetzelfde 

fenomeen. Hierdoor hebben vrijwel alle scholen te maken met problemen rondom de inzet van 

leerkrachten. We zijn al langer bezig met het zoeken naar oplossingen om dit te voorkomen. We 



werken met een invalpool, mentoren zijn bereid meer te werken, maar deze week was dat niet 

voldoende. 

Daarnaast speelt al langer dat de afgesproken begeleiding niet allemaal plaatsvindt. Door het tekort 

aan mensen uit de invalpool kiezen we ervoor het onderwijs aan de groepen voorrang te geven. Dit is 

niet wat we willen en ook onwenselijk. Alleen is dit op dit moment wel een gegeven waarmee we 

moeten dealen.  

 
Openstelling leerlijnen Kiezen Delen Maken 
Aan het begin van deze avond worden de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken voor de ouders 
opengesteld. Hierin kunnen jullie de ontwikkeling van jullie kind(eren) volgen op deze 3 
leeressenties. 

Het webadres is: https://leerlijnen.bs-loshoes.nl 
Inlognaam: één van de mailadressen waarop jullie de nieuwsbrief ontvangen. 
Wachtwoord: Je eigen wachtwoord. Ben je dat vergeten dan kun je een nieuw wachtwoord 
aanvragen via de applicatie. 
 
 

 
 
Er is per gezin één mailadres beschikbaar als inlognaam; bij gescheiden ouders kunnen beide ouders 
met het mailadres waarop ze deze nieuwsbrief ontvangen, inloggen. Ouders die voor het eerst een 
kind op school hebben, ontvangen een mail om zelf een wachtwoord in te kunnen stellen. Het 
mailadres waarop ze deze mail ontvangen is het mailadres dat ze als gebruikersnaam moeten 
invoeren. Let op: de link voor het instellen van het wachtwoord is een aantal uren geldig. Voor 
kleuters die nog niet zo lang bij ons op school zijn en die nog geen startgesprek met de mentor 
hebben gehad, zijn de leerlijnen nog niet ingevuld. Deze ouders hebben een startgesprek in plaats 
van een ontwikkelingsgesprek. 
Zijn er vragen of lukt het inloggen niet, mail dan even.  
 
In de ontwikkelingsgesprekken zullen de leerlijnen in hoofdlijnen worden besproken. In 
MijnRapportfolio worden de Citoresultaten van de toetsen die in de afgelopen weken zijn 
afgenomen, opgenomen. Ook vind je daarin het verslag van het portfoliogesprek. In de bijlage bij 
deze nieuwsbrief nog een keer de toelichting bij MijnRapportfolio. 
 
Helaas hebben we in de afgelopen maanden niet met alle kinderen een portfoliogesprek kunnen 
voeren. De leerkrachten die hiervoor zouden worden ingezet om mentoren te vervangen, moesten 
worden ingezet voor ziektevervanging door het grote tekort aan invallers. We hopen in de komende 
periode wel met alle kinderen een portfoliogesprek te kunnen voeren. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

https://leerlijnen.bs-loshoes.nl/


14 en 15 mrt.  Workshop ‘doen en maken’ groep 6 
16 en 17 mrt.  ontwikkelingsgesprekken groep 1 t/m 7 
23 mrt. Studiedag: kinderen zijn vrij! 
1 apr. Sleep inn voor groep 7 
 
 
 


