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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste week zit er alweer op. We kunnen terugkijken op een fijne en gezellige start! 
Graag wil onze nieuwe directeur-bestuurder Jannie Docter zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. 
Wij wensen Jannie van harte welkom op onze school en wensen haar veel werkplezier in haar nieuwe 
functie! 

Beste ouders,  

Jullie weten dat ik per 1 juli jl. als directeur/bestuurder van het Openbaar Onderwijs 
Terschelling ben aangesteld. Ik vind het een erg leuke en boeiende vervolgstap en ik 
heb er veel zin in! Mijn visie op het onderwijs is even simpel als veelomvattend: 
“iedereen heeft recht op goed onderwijs, altijd en overal”. Dit uitgangspunt geeft elke 
dag richting aan de keuzes die we maken over de vervolgstappen die we in het 
onderwijs moeten nemen. Een heel belangrijk onderdeel van het onderwijsbeleid is dat 
we extra tijd en aandacht besteden aan leerlingen die dat nodig hebben (maatwerk) 
en dat we steeds meer naast de leervakken ook praktische vakken aanbieden. 

Waarschijnlijk kennen een aantal ouders mij nog niet, dus ik wil me graag aan jullie voorstellen. 
Ik ben Jannie Docter en werk sinds november 2017 op ‘t Schylger Jouw. Daarvoor heb ik ruim 35 jaar in 
diverse ziekenhuizen in Nederland gewerkt: in Zwolle, Utrecht, Almere en als laatste in Leeuwarden. Ik 
werkte als manager op de operatiekamers, de intensieve care en/of de spoedeisende hulp. Ook heb ik 
acht jaar als directeur in de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar gewerkt. Het waren fantastische jaren! 
Nadat ik de nieuwbouw van de spoedeisende hulp in Leeuwarden in oktober 2017 had afgerond, wilde 
ik graag werken in een andere sector. De zorg kende ik inmiddels van binnen en van buiten, dus het 
was tijd voor verandering ! 

Het begeleiden van jonge mensen tijdens hun opleiding in de ziekenhuizen heeft altijd mijn interesse 
gehad. Het was dus eigenlijk een heel natuurlijke overgang een baan aan te nemen in het onderwijs. Ik 
heb er geen moment spijt van gehad! Het geeft veel voldoening en werkplezier om een bijdrage te 
kunnen leveren aan een goed onderwijsklimaat op Terschelling. 

Vanaf mijn veertiende jaar ben ik jaarlijks op Terschelling te vinden. Mijn grootouders kwamen in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw al op ons eiland vakantie vieren en hebben hun liefde voor het eiland 
aan hun kinderen en kleinkinderen doorgegeven. De vijfde generatie binnen onze familie komt 
inmiddels jaarlijks op Terschelling! 
Sinds juli 2020 woon ik in mijn eigen huis op Midsland tegenover de kerk. Het is een prachtig plekje en 
ik voel me er meer dan thuis. Mijn twee dochters, hun partners en de beide kleinkinderen (8 en 5 jaar) 
komen graag en regelmatig logeren. 

Graag maak ik binnenkort persoonlijk kennis met jullie. Ik heb met de directeuren en leerkrachten 
afgesproken dat ik regelmatig naar de basisscholen kom, zodat we elkaar ongetwijfeld tegen gaan 
komen! 

Tot ziens en hartelijke groeten, 

Jannie Docter 
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Startgesprek: ouder-kind-leerkracht 
Het doel van het startgesprek is om samen met de ouder/verzorger, het kind en de leerkracht te 
bespreken wat uw kind nodig heeft om er een fijn schooljaar van te maken! 
De gesprekken vinden plaats van maandag 30 t/m vrijdag 17 september. Dit gebeurt onder en na 
schooltijd.  
U kunt zich voor deze gesprekken inschrijven via een digitale inschrijflijst (Google spreadsheet). In de 
bijlage van deze mail staat een informatiebrief met een gebruiksaanwijzing hoe dit werkt en de link 
naar de inschrijflijst. 
 
Schoolplein  
Er zijn de afgelopen tijd al verschillende aanpassingen aangebracht aan het 
schoolplein, zoals: wilgentenenhutjes en bomen geplant, een verkeersplein, bankjes 
geplaatst die als tribune gebruikt kunnen worden tijdens de buitenlessen. Vorige 
week is er ook nog een draak op het plein neergezet!  
Ouders en leerkrachten die hieraan hebben meegeholpen, bedanken wij voor hun 
inzet. Fijn dat het plein door jullie hulp aantrekkelijker is geworden voor de kinderen 
om er te spelen! 
 
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) 
Het openbaar onderwijs stelt kinderen in staat na te denken over hun eigen levensbeschouwelijke 
identiteit. Binnen onze openbare scholen bieden wij daarom humanistisch vormingsonderwijs aan. 
HVO wordt op school verzorgd door een speciaal opgeleide vakdocent, Ingrid Bouma.  
Zij geeft vanaf volgende week 1 uur per week les aan groep 4-5 en aan groep 6-7-8.  
 
In deze lessen wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen 
die er in de wereld zijn. De nadruk ligt op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en 
levensovertuigingen. Wij blijven hierin als openbare school neutraal. Het kind moet zoveel mogelijk vrij 
zijn om zijn eigen levensbeschouwing te ontwikkelen. 
Door HVO worden kinderen bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven 
belangrijk vinden, ze luisteren naar elkaar, respecteren een verscheidenheid van overtuigingen en de 
kinderen leren wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van de eigen kennis en 
zelfbewustzijn vergroot hun weerbaarheid in onze complexe en diverse wereld. 
Wilt u niet dat uw kind meedoet aan deze lessen dan vraag ik u om met mij contact op te nemen. 
 
Rock and Roll 2021  
Alhoewel het Rock and Roll weekend dit jaar niet doorgaat, is er in de werkgroep Lokaal Sportakkoord 
afgesproken dat er voor de kinderen van alle basisscholen van Terschelling wel een activiteit moet 
plaatsvinden. Tijdens de gymles op donderdag 9 september krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 
daarom een Rock and Roll les. Die wordt gegeven door Anuschka Coumou. 
 
OPROEP: Wie vertegenwoordigt de Prinses Margrietschool in de GMR?  
Het Openbaar Primair Onderwijs Terschelling (OPOT) waaronder de Prinses Margrietschool valt heeft 
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zitten 3 leerkrachten en 3 
ouders, van elke school een ouder en een leerkracht. De GMR voert op grond van de ‘Wet 
Medezeggenschap Scholen' overleg met het bestuur, vertegenwoordigd door de bovenschoolse 
directeur-bestuurder (Jannie Docter).  
In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren. Voorbeelden 
hiervan zijn het bestuursformatieplan en de begroting. Voor onze school heeft Simone van Berghem 
de afgelopen jaren u als ouder vertegenwoordigd. Zij geeft per dit schooljaar het stokje graag over aan 
de volgende. Daarom zijn we op zoek naar een ouder die positief kritisch wil meedenken over het 
openbaar onderwijs op Terschelling, meeleest in de stukken die besproken worden en die een bijdrage 
wil leveren aan de controlerende rol die de GMR heeft binnen onze organisatie. 
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Interesse? Neem dan contact op met Simone van Berghem (oudergeleding GMR) of Lizanne 
Groeneweg (personeelsgeleding GMR). 
 
Studiedag 
Maandag 20 september is de eerste studiedag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vrij deze dag. 
 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
Hartelijke groet, 
 
Namens het team obs Prinses Margrietschool 
Ineke Tuinman- van Vliet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/

