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Beste Ouders/Verzorgers,
Het is bijna zomervakantie, de tijd om met en van elkaar te genieten tijdens de vrije dagen
die voor velen van ons voor ons liggen. Ook tijd om iets van ons te laten horen.
In de afgelopen periode is er veel gebeurd: gesprekken met ambassadeurs, de afronding van
het jaarverslag, de oprichting van een CH klas in Zeewolde en natuurlijk onze hulp bij de
ondernemerslessen. In deze nieuwsbrief kunt u er alles over lezen.
Mocht u nog vragen hebben over een van deze onderwerpen of wellicht een ander punt, dan
kunt u ons altijd per mail/telefoon benaderen of een van ons aanspreken op het schoolplein.
We wensen u een goede zomervakantie!
Het Stichtingsbestuur,
Willem Veenstra
06 - 11083800
w.veenstra@svchf.nl

Michiel van Dijk
06 - 46026599
m.vandijk@svchf.nl

-

Janke Bosma
06 - 48086007
j.bosma@svchf.nl

http://www.svchf.nl/ -

Christiaan Huygens afdeling Zeewolde
Wellicht hebt u het al gehoord: Christiaan Huygens
onderwijs gaat uibreiden naar Zeewolde. Op
maandagavond 4 april heeft er een informatieavond
plaatsgevonden voor ouders die belangstelling
hebben voor deze vorm van onderwijs in Zeewolde.
In Zeewolde heeft het afgelopen jaar een behoorlijk
aantal hoogbegaafde kinderen moeten uitwijken
naar Harderwijk, Almere en Huizen om naar een
school te gaan die aansluit op hun
onderwijsbehoeften. Met voltijd onderwijs aan
kinderen met een groot leervermogen, wil Stichting
Codenz tegemoet komen aan de behoefte om deze
vorm van onderwijs in de buurt te hebben. De
kinderen hoeven dan niet meer te reizen en kunnen
gewoon in de eigen woonplaats naar het
basisonderwijs gaan.
Tijdens de informatieavond van 4 april is de belangstelling van potentiële leerlingen en
ouders geïnventariseerd en er zal een klas van 22 leerlingen starten in het nieuwe schooljaar
(2016-2017) met juf Suzanna in ’t Veld als leerkracht. Mannes Schopping zal als directeur
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van De Regenboog deze afdeling opzetten, met ondersteuning van Christiaan Huygens
Dronten. Yvonne den Boer, directeur van Christiaan Huygens Dronten zal als projectleider
optreden, ondersteund door Gertrude Klaver, intern begeleider van Christiaan Huygens.
De Stichting was aanwezig op de informatieavond in Zeewolde en heeft hier een presentatie
gegeven.

Jaarverslag 2015
Vorig jaar is het ons gelukt het jaarverslag een maand na het jaareinde al af te ronden en toe
te lichten op de informatieavond van 9 februari 2015. Helaas heeft het jaarverslag dit jaar
meer (doorloop)tijd nodig dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke lage
personele bezetting bij onze accountant sponsor (Countus) voor het voeren van de
administratie.
Het jaarverslag is medio juni afgerond en zal medio juli 2016 als downloadbestand op de
website worden aangeboden.

Nog te plannen Informatieavond
In de vorige nieuwsbrief hebben wij gesproken over een informatieavond en het presenteren
van de jaarcijfers in het 1e kwartaal van 2016. Omdat het jaarverslag vertraging heeft
opgelopen, hebben wij besloten de informatieavond in september te laten plaatsvinden. Zo
kunnen tevens ouders van nieuwe kinderen direct geinformeerd worden. Mede om deze
laatste reden willen wij vanaf nu jaarlijks een vaste informatieavond plannen in september.
Noteert u alvast in uw agenda? Informatieavond op maandag 26 september om 20:00 uur bij
Christiaan Huygens aan De Barrage in Dronten.

Vacatures: Stichtingsbestuurder
Bij het aantreden van het nieuwe stichtingsbestuur, is door het nieuwe stichtingsbestuur een
beleidsplan 2014-2018 opgesteld. Als onderdeel van het beleid is vastgelegd dat een
bestuurder in principe wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en dat een bestuurder
minimaal één kind heeft dat onderwijs volgt op het Christiaan Huygens.
De termijn van bestuurslid Janke Bosma loopt medio 2017 ten einde, omdat haar dochter na
komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat. Beleidshalve betekent dit dat er een
bestuursplek vrij komt.
En dus de oproep:
Vind je het leuk om te organiseren en kun je mensen motiveren? Dan zijn wij op zoek naar
jou! Per 1 januari 2017 is er ruimte voor een nieuw bestuurslid binnen de Stichting Vrienden
van Christiaan Huygens Flevoland
Als bestuurslid van de Vriendenstichting ben je de verbindende schakel tussen school,
andere vrijwilligers en/of bedrijfsleven. Jij zorgt er als coördinator voor dat er met een
werkgroep/werkgroepen fondsenwervende activiteiten worden georganiseerd. Dit kunnen
nieuwe activiteiten zijn, maar ook het voortzetten van bestaande activiteiten is mogelijk.
Daarnaast regel je de ondernemers die komen helpen bij de ondernemerslessen. Het staat je
vrij om deze functie verder vorm en inhoud te geven, samen met de andere, zittende
bestuursleden.
Als persoon ben je een sociale (en commerciële) organisator, die zowel zelfstandig als
binnen een team tot zijn recht komt. De werkzaamheden kunnen normaliter vanuit huis
georganiseerd worden. Gemiddeld nemen de werkzaamheden 4 uur per week in beslag.
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Daarnaast vinden er ca. 8 tot 10 vergaderingen per jaar plaats, afwisselend bij de
bestuursleden thuis.
Taken:
• Contact onderhouden met vrijwilliger(s) die subsidieaanvragen voor school willen
behandelen/indienen
• Initiëren fondsenwervende activiteiten (eenvoudig draaiboek van bijv. Winterfair
aanwezig)
• Organiseren van werkgroepen i.s.m. Yvonne den Boer en/of andere leerkrachten
t.b.v. fondsenwervende activiteiten
• Begeleiden en sturen van werkgroepen waar nodig
• Ondernemers benaderen voor de ondernemerslessen (standaard brief en informatie
met mailadressen aanwezig)
• Contact onderhouden met één van onze ambassadeurs
Wil je meer weten of heb je vragen? Bel dan met Janke Bosma op 0648 086 007.
Geïnteresseerden kunnen zich per mail melden bij bestuur@svchf.nl en/of telefonisch bij
Michiel van Dijk op nummer 06-46026599.
Naast de functie van stichtingsbestuurder zijn er 2 openstaande vacatures als algemeen
bestuurslid t.b.v. van de uitbreiding Zeewolde. De Stichting heeft in overleg met Stichting
Codenz besloten dat de Stichting als organisatie, ANBI, communicatie etc. ook ingezet kan
worden in Zeewolde. Hierop werd in 2015 reeds geanticipeerd door de stichtingnaam te
veranderen van “Dronten” naar “Flevoland”. De 2 nieuwe bestuursleden zullen zich focussen
op de oudergift en sponsoractiviteiten specifiek in de regio Zeewolde en het eerste
aanspreekpunt voor ouders en schooldirecties in Zeewolde zijn.

Oudergiften
De oudergift over schooljaar 2015-2016 is € 1.000,- per kind. We willen alle ouders
vriendelijk vragen hun administratie te controleren en eventueel te betalen bedragen conform
de eerdere afgegeven intentieverklaring over te maken naar rekeningnummer
NL90 RABO 0115 8997 58.
Voor het jaar 2016-2017 is de oudergift wederom vastgesteld op € 1.000,- per kind.

Ondernemerslessen en Ondernemersmarkt
In de vorige periode hebben de ondernemerslessen weer plaatsgevonden in alle klassen van
de Christiaan Huygens school. Ook dit jaar liepen de gesprekken met de ondernemers
soepel en hadden we snel de benodigde ondernemers bij elkaar die ons wilden helpen met
deze lessen. Nagenoeg elke week tijdens de periode van de ondernemerslessen kwam er
een ondernemer in de klas waar de kinderen hun vragen aan konden stellen en die vertelde
over zijn eigen onderneming. Tijdens de ondernemersmarkt kwamen de ondernemers kijken
hoe hun ’pupillen’ het er vanaf hadden gebracht. Dit jaar hebben we er zelfs een prijs aan
verbonden: de “Onderneming van het jaar” ontvangt eeuwige roem, een oorkonde en een
wisselbeker die een jaar lang in de klas mag staan van de winnende onderneming. Deze
verkiezing is nog in volle gang en wordt gejureerd door ondernemers uit Dronten.
Meewerkende ondernemers dit naar waren:
• De Jong & Laan, Dronten
• Wouda Installatietechniek, Dronten
• Aqua Data Systems, Dronten
• Ecosave, Biddinghuizen
• Out of Circle, Biddinghuizen
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•
•
•

Sam de visser, agrarisch ondernemer, Dronten
Elancius, Swifterbant
Van Werven/ Gert Jan van Tilburg, Biddinghuizen

Hebt u belangstelling om volgend jaar als ondernemer mee te werken aan de
ondernemerslessen of wilt u meehelpen organiseren? Dan kunt u contact opnemen met
Janke Bosma 0648 086 007 of een mail sturen naar bestuur@svchf.nl.

De burgemeester van Dronten was als onze ambassadeur natuurlijk ook aanwezig
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