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Even voorstellen…. 

 

Het bestuur heeft mij gevraagd om de komende periode de functie van waarnemend directeur van de 

Delftsche Schoolvereeniging te bekleden. Graag stel ik mij even aan u voor. 

 

Mijn naam is Jan Punt, werkzaam als interim-directeur/bestuurder 

bij WVS-onderwijs in Gouda. Wij worden vanuit onze organisatie 

o.a. gevraagd om de helpende hand te bieden bij (gedeeltelijke) 

afwezigheid van een directeur door vertrek, ziekte of 

disfunctioneren.    

 

Ik heb ruim 38 jaar ervaring in het basisonderwijs, waarvan 30 jaar 

als directeur en directeur-bestuurder. Onderwijs aan kinderen is in 

alle functies die ik heb mogen bekleden altijd mijn passie geweest.  

 

 

Mijn kwaliteit ligt vooral in de persoonlijke contacten: ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en de 

daarbij behorende rol in hun kracht zetten. Kernwoorden die bij mij horen zijn: authentiek, betrokken, 

open, integer, flexibel, vertrouwenwekkend, duidelijk, daadkrachtig en humoristisch! 

 

Schroomt u niet om als dit nodig is even de school binnen te lopen of een afspraak te maken. Ik maak 

graag kennis met u en hoop op een goede samenwerking met kinderen, ouders, team en bestuur.  

 

In de regel zijn mijn werkdagen in Delft op dinsdag, woensdag en vrijdag. De overige dagen ben ik tot 1 

mei werkzaam als directeur-bestuurder a.i. in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

 

DSV staakt niet mee 

Zoals u ongetwijfeld via de media heeft vernomen, is er op 15 maart een landelijke staking 

aangekondigd voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs.  

Met de actie hopen de vakbonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs 

en daarmee “dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten” tegen te gaan.  Ook wordt d.m.v. de 

staking blijvende aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk in het onderwijs. 

 

De leerkrachten op de DSV hebben ervoor gekozen om op 15 maart niet te staken. Er wordt die dag dus 

gewoon les gegeven. Dit neemt niet weg dat zij achter de doelstelling van de staking staan. 

Er is met name bezorgdheid over de lerarentekorten en de werkdruk. Ook op de DSV worden zij hiermee 

dagelijks geconfronteerd. Tot op heden hebben wij enkele keren groepen moeten verdelen. We hopen 

dat de problematiek hiertoe beperkt blijft. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Jan Punt 

wnd. directeur DSV  

werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag 
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Nieuwe leerkrachten 

 

Met het vertrek van Juf Marianne zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte leerkracht voor groep 5B. 

We hebben haar gevonden en zij zal na de voorjaarsvakantie starten. Juf Marijke zal op maandag en 

dinsdag voor de groep staan. 

 

Ook hebben wij een onderwijsassistent gevonden om extra hulp te bieden aan verschillende groepen. Juf 

Coréne werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij is reeds gestart. 

 

Juf Melanie gaat na de voorjaarsvakantie een stuk verrijkingsonderwijs op zich nemen. Zij zal op dinsdag 

en vrijdag aan de slag gaan.  

 

In de volgende DSV-berichten zullen zij zich aan jullie voorstellen.  

 

Bieb 

De bibliotheek draait volledig op ouders die zich vrijwillig inzetten. Voor het draaien 

van de biebdienst maken we teams van 2 ouders die ongeveer 1x per maand een 

dienst van 45 minuten draaien. De kinderen vinden het vaak leuk hun eigen vader of 

moeder in de bieb te zien! Ook als uw kind/kinderen nog niet in groep 3 zit/zitten kunt 

u zich als biebouder opgeven.  

Interesse of vragen?  

Dan kunt u een mail sturen naar: miranda.brand@xs4all.nl 
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