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Boskoop, 25 januari 2016  
 
 
Beste collega’s, 

Deze week ontvangen jullie de eerste salarisstrook 

van dit kalenderjaar. 

Deze strook ontvang je dubbel; zowel in een 

papieren als in een digitale versie. 

Via Anita kregen de scholen eerder een bericht 

over SPCO LEV e-mailadressen en digitale 

loonstrookjes. Dit  bericht is hieronder aangevuld 

met de vraag om actie te ondernemen op de mail 

van Youforce.  

De SPCO LEV e-mailadressen zijn aangemaakt. Met 

ingang van januari 2016 ontvangen alle 

medewerkers de loonstrookjes digitaal op deze e-

mailadressen. In januari ontvangt iedereen tevens, 

voor de laatste keer, een papieren versie. Voor 

toegang tot de mail kun je inloggegevens opvragen 

op het bestuurskantoor. 

Daarna word je gevraagd direct je wachtwoord te 

wijzigen.  

Wijzig je wachtwoord, zodat alleen jij toegang 

hebt!  

Medewerkers die aangegeven hebben om de mail 

door te laten sturen, krijgen de mail voortaan op 

het doorgegeven mailadres.  

In de nieuwe mailbox zit een mail van Youforce. 

In die mail van Youforce klik je op de link, verzin 

een gebruikersnaam en wachtwoord en je hebt 

inzage in jouw digitale loonstroken.  

Doe dit voor 20 februari, daarna is de link niet 

meer te gebruiken!!! 

Mocht je niet meer in kunnen loggen of problemen 

ondervinden, ga dan naar de site van 

Groenendijk.nl en klik op de button: ‘problemen 

met inloggen’.  

Wil je de SPCO LEV mail ontvangen op je device, 

dan kun je onderstaande instructies raadplegen.  

Instructie voor het instellen op een Android 

telefoon of tablet:  

https://support.office.com/nl-nl/article/E-mail-

instellen-op-een-Android-telefoon-of-tablet-

886db551-8dfa-4fd5-b835-f8e532091872 

Instructie voor het instellen op de iPhone, iPad of 

iPod Touch:  

https://support.office.com/nl-nl/article/E-mail-

instellen-op-een-iPhone-iPad-of-iPod-Touch-

b2de2161-cc1d-49ef-9ef9-81acd1c8e234 

Heb je vragen, neem dan gerust even contact met 

ons op.  

Uit de school geklapt 

Vorige week zijn Jaap Snel en ik bij de opening 

geweest van de expositie ‘Uit de school geklapt’. 

De heer Gé Vaartjes, de samensteller van het boek 

met de gelijknamige titel hield een geweldig 

betoog. De expositie en het boek zijn het bekijken 

waard. Gé Vaartjes vertelde  over de moeilijkheden 

die hij ondervond bij het samenstellen van het 

boek. Hij heeft ruim onderzoek verricht. (ook bij 

ons op kantoor). Ook heeft hij veel tijd in het 

uitzoeken en onderzoeken van foto’s gestoken.  

Helaas is door allerlei oorzaken veel van het 

materiaal verloren gegaan. Om achter gegevens te 

komen werd een beroep gedaan op het geheugen 

van vooral oudere mensen. Maar toch is er een 

prachtig boek verschenen. 
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De heer Vaartjes complimenteerde het christelijk 

onderwijs in Boskoop over de compleetheid en 

geordendheid van ons archief  

“Uit de school geklapt brengt alle onderwijsvormen 

en -gezindten onder in één boek. Deze uitgave 

pretendeert niet een uitputtende geschiedenis te 

geven van ‘het’ onderwijs in Boskoop. Het wil een 

beeld schetsen van het onderwijs in het verre of 

meer recente verleden aan de hand van feiten, 

persoonlijke herinneringen en indrukken en zo een 

inkijkje bieden in ‘de school’ zoals die ooit was. 

Foto’s en documenten illustreren deze verhalen. 

Samen laten ze zien dat er heel veel 

gemeenschappelijks was ondanks verschillende 

schooltypen en –richtingen: spelen op het 

schoolplein, schoolreisjes, de juf die geen orde kon 

houden, verknoeide proefwerken, de musical bij 

het afscheid van de basisschool, de 

schoolvriendschappen. In dat opzicht waren alle 

scholen gelijk, of je nu leerde lezen met de 

methode ‘Aap noot Mies’, ‘Aap, roos, zeef’ of 

‘’Boom, roos, vis’.” 

 

Uit de school geklapt is geschreven door Gé 

Vaartjes. Pim Oxener  heeft gezorgd voor de 

grafische vormgeving. Het boek is vanaf 22 januari 

verkrijgbaar bij Primera, en kost 18 euro. De 

tentoonstelling ‘ Uit de school geklapt’ , 

samengesteld door Gé vaartjes en Pim Oxener, is in 

het Boomkwekerijmuseum te zien van 22 januari 

tot en met 7 mei 2016. 

Scholenbouw 

Na de ingebruikname van twee nieuwe scholen in 

Boskoop (Ichthusschool in oktober 2013 en 

Immanuelschool in augustus 2015) vragen heel wat 

collega’s nu hoe het verder gaat  met de 

scholenbouw in Waddinxveen. De gemeenteraad 

heeft vorig jaar een pauze ingelast rond de 

nieuwbouw voor onder andere onze Koning 

Willem-Alexanderschool op het WSE terrein. De 

discussie rond het wel of niet bouwen van een 

nieuwe gymzaal was mede de aanleiding om die 

pauze te nemen. 

De gemeente Waddinxveen wil het scholenplan nu 

breder trekken en laat een nieuw integraal 

huisvestingsplan op stellen. In dit plan worden alle 

scholen in Waddinxveen in kaart gebracht en 

mogelijke scenario’s ten aanzien van nieuwbouw 

en renovatie beschreven. Dit plan moet in maart 

2016 klaar zijn. Het project wordt begeleid door 

ABC Nova. We hopen dat er straks een duidelijk 

scenario ligt waar alle partijen zich in kunnen 

vinden en dat snel tot uitwerking daarvan kan 

worden overgegaan.  

LEV-Leercafé 
Graag herinner ik jullie aan ons LEV-Leercafé op 

donderdagmiddag 3 maart vanaf 17.00 uur. De 

voorbereiding daarvoor is al in volle gang. 

Jullie ontvangen nog nadere informatie. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor elke 

medewerker bij SPCO LEV. We rekenen op jullie 

allemaal! 

Met vriendelijke groet, 

Kees Bruggeman 


