
Maasdijk, 6 juni 2019 
 
Beste ouders/ verzorgers van basisschool De Aventurijn en Het Kompas, 
 
Sinds het ontstaan van de Aventurijn 5 jaar geleden is door beide directeuren regelmatig de 
samenwerking opgezocht. Voor u zichtbaar in bijvoorbeeld Koningsspelen en het naschools 
cultuuraanbod, maar ook achter de schermen vond deze samenwerking plaats. Het doel van de 
samenwerking lag altijd in de gedachte om beide scholen sterker te maken wat leidde tot beter 
onderwijs voor alle kinderen in Maasdijk en omgeving. 
 
Sinds het vertrek van Ellen Kuijvenhoven als directeur van Het Kompas per 1 april 2019 is het idee 
ontstaan om te kijken of deze samenwerking een andere, nog sterkere, invulling zou kunnen krijgen. 
Hierover is de afgelopen weken intensief gesproken tussen de beide besturen, WSKO en PCPOW, 
de sollicitatiecommissie van het Kompas, de medezeggenschapsraden van beide scholen, de teams 
en Cindy Roeling, de directeur van de Aventurijn. Dit heeft er toe geleid dat er is besloten om Cindy 
Roeling vanaf 1 augustus  2019 aan te stellen als directeur van beide scholen. Zij zal dus werkzaam 
zijn voor WSKO én PCPOW elk voor 2 ½ dag. 
 
Eén directeur van beide scholen maakt het makkelijker om de samenwerking tussen beide scholen te 
vergroten. Door de krachten op verschillende vlakken te bundelen kunnen beide teams van elkaar 
leren en gebruik maken van elkaars talenten wat leidt tot nog beter onderwijs voor onze leerlingen. In 
eerste instantie zullen u als ouder/ verzorger en uw kind(eren) daar nog niet zoveel van merken en zal 
dit vooral achter de schermen plaatsvinden. De herkenbaarheid en identiteit van beide scholen zal 
vertrouwd voor u blijven. Graag houden we u op de hoogte van de samenwerking tussen de teams en 
de meerwaarde die deze oplevert voor de kinderen. Ook de medezeggenschapsraden van beide 
scholen zullen dit proces volgen. 
 
In de formatiebrief die later dit schooljaar uitgaat, zult u deze keer niet alleen lezen welke leerkrachten 
er volgend schooljaar voor de verschillende groepen staan. Ook treft u daarin de vernieuwde 
taakverdeling rondom het management op beide scholen. Bijvoorbeeld op welke dagen Cindy Roeling 
op de school aanwezig is en hoe de taakverdeling eruit ziet op de dagen dat zij er niet is. Op die 
manier weet u wie uw aanspreekpunt is naast de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
 
Wij kijken uit naar deze nieuwe samenwerking en vertrouwen erop u middels deze brief voldoende te 
hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, loopt u dan gerust langs bij Cindy Roeling of 
Toon van Velzen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cindy Roeling en Toon van Velzen 
Jos vd Ende, bestuurder WSKO 
Henri Koele, bestuurder PCPOW 
MR De Aventurijn en MR Het Kompas 

 


