
 

 

 

 

Nieuwsbrief 11: donderdag 18 maart 2021 

Voorstellen: interim directeur Dhr. Ben Degenaar. 
Door het vertrek van juf Jessica, wordt er tijdelijk een interim directeur aan de Gezellehoek 
verbonden. 

 

Mijn naam is Ben Degenaar, 63 jaar oud en 42 jaar werkzaam in het onderwijs.  
Via leerkracht, IB-er, schoolbegeleider, adjunct functies, interim-directiefuncties en diverse directeur 
functies op verschillende Rotterdamse scholen in diverse wijken zocht ik een andere uitdaging. 
Na 41 jaar in Rotterdam gewerkt te hebben, ben ik in het Brabantse land aan de slag gegaan op Obs 
De Cocon in Klundert. De Cocon wordt aan het eind van het schooljaar gesloten en daarom is mij 
gevraagd de periode tussen het vertrek van Jessica en de benoeming van de nieuwe directeur in te 
vullen. 
Mijn opdracht is om de school op diverse gebieden in kaart te brengen en die gegevens over te 
dragen aan de nieuwe directeur.  

Meneer Ben is momenteel al op dinsdag en donderdag op de Gezellehoek. Vanaf April wordt dit 
verder opgebouwd naar vier werkdagen. 

Ben Degenaar is the interim director for the Gezellehoek on tuesday and thursday next to Jessica. 
When Jessica leaves the school, Ben will stay until a new director attends the school. 

 

Oudergesprekken en rapporten 
Vanaf maandag 22 maart vinden de oudergesprekken online plaats. U kunt zich hiervoor opgeven via 
Parro. De gesprekken staan in het teken van het sociale welbevinden van uw kind en de ervaringen 
rondom de afgelopen lockdown periode. Het rapport van uw kind wordt later meegegeven en 
ontvangt u op vrijdag 16 april. 



The parentmeetings are digital and about the social behaviour and lockdown experiences of you and 
your child. The rapportcard will be send to you on friday 16th of april. 

 

Berichten vanuit de MR 
We hebben in de vergadering van 8-3-2021 gesproken over de volgende zaken: 
Het vertrek van Jessica Heirbaut en het overleg hierover met Jan Veenker 
De kennismaking met interim directeur Ben Degenaar 
De stand van zaken rondom corona 
De veiligheid op het schoolplein n.a.v. vragen van ouders hierover. 
 

During the MR meeting, we've discussed: the leave of Jessica, meeting the interim director Ben, how 
corona goes in the school and the safety of the playground during the renovation. 

Uitstel schoolreis 
Op 9 april staat de schoolreis gepland. Binnen de huidige maatregelen kan deze niet doorgaan. In 
overleg met de OR wordt de schoolreis uitgesteld naar eind mei. Charissa en Jessica gaan deze en 
volgende week contact leggen met de locaties en het vervoersbedrijf. Mocht eind mei ook niet 
haalbaar zijn, dan wordt de schoolreis opgeschoven naar september.  

Due to corona, our fieldtrip is cancelled on 9th of april. We will try to set a new date at the end of 
May or in September. 

Schoolplein 
De fundering van de noodunits en losse tegels zijn gisteren en vandaag opgehaald door van Loon 
grondwerkzaamheden. In april gaat, zoals u heeft kunnen lezen in een aparte brief, de schoolplein 
werkgroep verder met het plan. Alle hulp is welkom! 

The playground is renovated from the nood units. The design for the new playground continues in 
April. We need your help! 

 

 

 


