
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorwoord 
 
Wat een bijzondere periode is het de afgelopen maanden geweest waarin het onderwijs aan uw 
kinderen op school of thuis heeft plaatsgevonden. Dat heeft veel flexibiliteit van zowel u als ouder 
of verzorger maar ook van onze medewerkers gevergd. Gelukkig zijn we begin februari weer met 
fysiek onderwijs gestart en hopen dat dat zo mag blijven. 
Er zijn, de laatste weken, veel brieven uitgegaan namens Vechtstreek + 
Venen naar u als ouder/verzorger. Maar we willen u ook graag op een 
andere manier op de hoogte brengen van zaken die er bovenschools 
spelen. Dat doen we door de In VogelVlucht naar u te versturen. Dat willen 
we graag twee keer per jaar doen. Dat zal zijn aan het begin van het 
schooljaar en aan het begin van het kalenderjaar. We hopen u hiermee op 
de hoogte te houden van zaken die er binnen Vechtstreek + Venen spelen.  
 
Kennismaking Heb Huibers voorzitter college van 
bestuur 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Kennismaken en corona zijn deze keer de belangrijkste ingrediënten van deze In VogelVlucht. De 
kennismaking met de collega’s, met de ouders die zitting hebben in de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad en wellicht ook met u tijdens een toevallige ontmoeting op één van onze 
scholen, is op een heel andere manier gegaan dan gehoopt en gepland. In mijn eerste week 
hadden we  een “rondje scholen” bedacht om enerzijds even de omgeving en sfeer van de school 
te ervaren en anderzijds om een eerste kennismaking met elkaar te hebben. 
Door de schoolsluiting kon dit uiteraard niet doorgaan.  
 
 

Inhoudsopgave 
 
- Voorwoord 
-           Kennismaking Heb Huibers  
            voorzitter college van bestuur  
 

De kernwaarden van  echtstreek +  enen  
zijn: Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap. Deze 
kernwaarden geven aan wat we belangrijk vinden en hoe 
we onze ambities willen realiseren. Dat doen we, net als 
trekvogels, graag in V-formatie. Elke vogel die zijn 
vleugels uitslaat, creëert een opwaartse kracht voor de 
vogels die volgen en zo gebruikt de groep vogels veel 
minder energie dan wanneer de vogels alleen zouden 
vliegen. Door bij Vechtstreek + Venen gebruik te maken 
van elkaars kracht en talent, bereiken we onze doelen 
efficiënter. Daarom heet onze nieuwsbrief ‘In 
VogelVlucht’. 



 
 
 
 
Dus nu maar even zo;  
Mijn naam is Heb Huibers, ik ben 58 jaar en sinds 1 januari dus de voorzitter CvB van Vechtstreek 
en Venen. 
Ik ben getrouwd met Jans en samen wonen we in Wadenoijen, een klein dorp in de Betuwe 
(tussen Tiel en Geldermalsen). Onze twee kinderen zijn reeds volwassen en “uit huis” maar nu 
genieten we met enige regelmaat (oppasdagen) van onze 3 (4e op komst) kleinkinderen. Mijn vrije 
tijd besteed ik het liefst aan lezen, reizen, activiteiten rond onze dorpskerk en zingen (nu dus al 
heel even niet) met ons koor Sjir Chadsj. Een koor met een repertoire van gospel en eigentijdse 
christelijke liederen. 
 
Mijn onderwijsloopbaan is in 1985 begonnen in Kampen waar ik een jaar of 5 als groepsleerkracht 
heb gewerkt. Vervolgens waren er directie en bovenschoolse functies in de provincie Drenthe op 
heel kleine (36 ) en heel grote (700) scholen. In 2003 zijn we als gezin in de Betuwe neergestreken 
waar ik als voorzitter CvB vanaf de start heb mogen bouwen aan de stichting CPOB, een 
onderwijsorganisatie met nu 20 locaties waaronder een SBO-school.  
 
Mijn sollicitatie naar de vacature bij Vechtstreek en Venen was een heel bewuste stap. Hoewel ik 
geen aanhanger ben van de gedachte dat leidinggevenden na maximaal 4-6 jaar van baan moeten 
veranderen, leek het me voor mezelf en CPOB niet goed om aan de 17 jaar nog een jaar of 8 vast 
te plakken. 
De profielschets bij de vacature sprak me aan en gelukkig was er over en weer een match. Ik hoop 
dan ook dat we met elkaar het proces van ontwikkeling binnen Vechtstreek en Venen kunnen 
voortzetten en dat we daarin ook nog weer een volgende stap kunnen maken.  We (ouders en 
medewerkers) doen het met elkaar voor onze leerlingen, voor uw kinderen.  
 
Want bij alles wat er ook speelt moet dat centraal staan. Waar worden de leerlingen die aan ons 
zijn toevertrouwd vaardige, waardige en aardige personen van. Om met de woorden van een 
momenteel veel geciteerde pedagoog (Gert Biesta) te spreken; het gaat om het samenspel tussen 
en aandacht voor  kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Dat we daarin vanuit de 
christelijke identiteit ook een extra dimensie aan mogen en kunnen geven zie ik als een absoluut 
voorrecht en meerwaarde.  
 
Dat werd en wordt ons natuurlijk in de huidige corona periode niet makkelijk gemaakt. Lesgeven 
op afstand voor de collega’s en thuisonderwijs voor u als ouders. Hoe zorgen we er samen voor 
dat de leerlingen gemotiveerd blijven, voldoende en relevante 
leerstof krijgen aangeboden en hoe organiseer je thuis werk en 
begeleiding bij het volgen van onderwijs. We hebben allemaal veel 
“ballen hoog te houden”. Bijzonder is het om te zien en ervaren hoe 
creatief en flexibel velen van u hiermee omgaan en zorgen voor een 
omgeving waarin kinderen tot leren komen. Heel bijzonder!!  
 
Gelukkig mogen we ondertussen de kinderen weer welkom heten op 
de scholen en ook al zijn er nog de nodige beperkingen en regels waaraan we moeten voldoen, 
het is fantastisch om de leerlingen weer op de scholen te zien werken en spelen. We hopen echt 
(en daar moeten we denk ik ook samen ons best voor doen) dat we de komende periode open 
kunnen blijven en niet in allerlei “quarantaine-perikelen” verzeild raken.  
  
 



 
 
 
 
 
 
Aan het begin van deze Vogelvlucht staan de kernwaarden van Vechtstreek en Venen benoemd. 
Een mooie ambitie, een waardevolle opdracht.  Ik kijk er naar uit deze waarden samen met alle 
betrokkenen verder te ontwikkelen en uit te werken.  
  

Heb Huibers  
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


