
Schoolnieuwsbrief juni 2022

Teamontwikkeling/wijziging in de groepsbezetting volgend schooljaar

Het huidige schooljaar was niet alleen voor de
kinderen en u als ouder, maar ook voor de
teamleden een roerig jaar. De samenstelling van het
team wisselde teveel, vanwege ziekte uitval en
vertrekkende (inval) leerkrachten. De doorlopende
coronamaatregelen en de extra ziekte uitval door
corona en griep besmettingen waren eveneens
ingrijpend. Als team hebben we geconstateerd dat
we elkaar een beetje kwijt zijn geraakt. Het gevoel
van Samen ervoor gaan is voor een deel veranderd
in: De eigen groep staat centraal. Als team hebben
we hier de afgelopen paar maanden regelmatig gesprekken over gevoerd, ondersteund door Leo Wijker
(bestuurder) en Martin Ooijevaar (directeur Onderwijs) van onze stichting. De gesprekken hebben mooie
dingen opgeleverd. We hebben een plan van aanpak gemaakt waarin we, onder begeleiding van een externe
teamcoach, elkaars rollen en onze gezamenlijke afspraken weer gaan herijken. Onderdeel van dit proces
vormt een 2-daagse die eind september staat gepland op donderdag 29 en 30 september. Het team is blij
met de duidelijke  richting die is uitgezet en gaat ervoor om dit traject tot een succes te maken. Alleen
Yvonne, onze intern begeleider, besloot een andere keuze te maken. Zij heeft dit jaar haar draai op onze
school, na haar ziektejaar van vorig jaar, niet terug kunnen vinden. Mede ook vanwege haar veranderde
thuissituatie heeft zij gekozen om intern begeleider te worden op een andere school van onze stichting, na
de zomervakantie. We zijn druk bezig met het invullen van de vrijgekomen plek van intern begeleider en
zullen u hier zo snel mogelijk over informeren. Dit betekent een aanpassing in de formatie voor volgend
schooljaar.

Er is inmiddels nog een aanpassing in de formatie gekomen. Helaas zal Jane na de zomervakantie nog niet
gaan starten voor de klas. Als team hebben we nogmaals gekeken naar de leerkracht verdeling over de
groepen. Vanwege de specifieke situatie heeft groep 7-8 volgend schooljaar een stabiel schooljaar met vaste
leerkrachten nodig.  Starten met een invalleerkracht past hier niet bij. Vandaar dat we hebben besloten om
Monique naast Astrid te plaatsen (op donderdag en vrijdag; Astrid gaat de maandag tot en met woensdag
werken), en de ondersteuning door Rosanne. Monique is op de woensdagen als gedragsspecialist extra
beschikbaar voor de groep. De wijziging in de formatie geldt voor het hele schooljaar. Deze keuze betekent
voor Dorenda in groep 3-4 dat zij nog geen duo collega voor de donderdag en de vrijdag heeft. We zijn druk
aan het kijken welke invalleerkracht (voor het hele schooljaar) hier het beste bij past. U hoort hier zo snel
mogelijk meer over.

Op de volgende bladzijde treft u de aangepaste  formatie voor volgend schooljaar aan. De wijzigingen staan
dik gedrukt.



Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1-2
20 kn plus instromers

Bluette Bluette Bluette Joke Joke

3-4
16 kn

Dorenda Dorenda Dorenda inval
vacature

inval
vacature

5-6
14 kn

Laura Laura Laura Laura Laura

7-8
21 kn

Astrid
Rosanne
(onderwijsass)

Astrid
Rosanne

Astrid Monique
Rosanne

Monique
Rosanne

Intern begeleider invulling
volgt zsm

invulling
volgt zsm

Gedragsspecialist Monique

Taal en leescoördinator Bluette
(ochtend)

Vakleerkracht gym Lily

ICT coördinator Marijke (om
de week)

Directie Alet Alet Alet

Conciërge/
administratief
medewerker

Corina Corina Corina

Schoonmaak Corina Erzsébet Erzsébet Marit Marit

Vakantierooster 2022-2023 (met leerlingloze dagen)

U treft het volledige vakantierooster, inclusief leerlingloze dagen, als bijlage bij deze nieuwsbrief

aan.



Uitslag leerling enquête Leerlingtevredenheid en Veiligheid

In april hebben alle kinderen van de groepen 6,7 en 8 anoniem de vragenlijst Sociale Veiligheid
ingevuld. De uitslag is in mei met de MR doorgesproken. Gemiddeld geven de kinderen de school
een 7,6. Groep 6 geeft een 7,5 voor welbevinden in de groep, een 8,1 voor het veilig voelen en een
7,8 voor veilig zijn. Groep 7 geeft een 7,0 voor welbevinden, een 7,3 voor het veilig voelen en een
9,2 voor veilig zijn. Groep 8 geeft een 7,3 voor welbevinden in de groep, een 7,4 voor het veilg
voelen en een 8,7 voor veilig zijn. De leerkrachten hebben het welbevinden en het gevoel van
veiligheid met de kinderen in de klas besproken. De uitkomsten vragen geen verdere acties.

Agenda

22 juni: Ondersteuningsteam 5
27 juni: leerlingloze dag (alle kinderen vrij)
24 juni: groep 7-8 zwemmen
27 juni: informatie avond gr 7-8 van volgend schooljaar
7 juli: 3e rapport mee
8 juli: groepen 4-5-6 zwemmen
12 juli: Afscheidsavond groep 8
14 juli tot en met 28 augustus: Zomervakantie

In het zonnetje: Van harte gefelicteerd! En: welkom op school!

In juni zijn/waren jarig:

1 juni: Tony  (groep 6)
5 juni: Jasper (groep 4)
10 juni: Freek  (groep 4)
11 juni: Amy en Lynn(groep 8)
15 juni: Filip (groep 4)
20 juni: Gioia (groep 6)
25 juni: Lotte (groep 8)

Nieuw op school: Daniël en Lucas(worden 26 juni 4 jaar)
Nico (wordt op 29 juni 4 jaar)


