
In deze nieuwsbrief de groepsindeling voor komend schooljaar. We zijn zover dat 

wij de indeling met u kunnen delen. Helaas kunnen wij nog niet zeggen dat de 

bezetting volledig is. Indien nodig zijn wij in staat, daar waar de bezetting nog niet 

definitief is, deze intern op te lossen. Dit is op veel scholen helaas anders. Het tekort 

aan leerkrachten raakt veel scholen. 

Helaas nemen we afscheid van een collega, maar verwelkomen we ook nieuwe 

collega’s. Ook moeten we een aantal collega’s missen omdat ze met bevallingsver-

lof gaan. Tegelijkertijd kunnen we collega’s bij de start of in de loop van het school-

jaar weer begroeten omdat het bevallingsverlof voorbij is. Feit is dat we bij de start 

van het schooljaar minder collega’s beschikbaar hebben dan wenselijk. Er is dan 

ook nog ruimte voor nieuwe collega’s. Deze vacatures staan op Meesterbaan. 

Juf Kelly gaat ons helaas verlaten.  Zij is toe aan een nieuwe stap in haar ontwikkeling. 

Een stap die wij haar uiteraard van harte gunnen en tegelijkertijd betreuren we dat ze 

gaat. We gunnen veel kinderen een juf Kelly. We gaan haar dan ook missen en wensen 

haar veel succes met alles wat er op haar pad komt. 

We verwelkomen aankomend schooljaar ook een aantal nieuwe gezichten en zijn er 

reeds bekende gezichten in een nieuwe rol. Juf Esmee en juf Milou zijn nieuw, evenals juf 

Sabrina die bij ons haar LIO komt lopen. Juf Larissa, meester Kenny en meester Emiel wer-

ken al op onze school en ronden komend schooljaar hun opleiding af middels een LIO-

plaats. Ook starten er twee zij-instromers . Nieuw is meester Rogier en nieuw als groeps-

leerkracht is meester Jeroen. Meester Jeroen is onze vakleerkracht gymnastiek en hij gaat 

nu de opleiding volgen om groepsleerkracht te worden. 

Afgelopen weekeinde zijn versoepelingen ingegaan rond de coronamaatregelen voor 

het basisonderwijs. Er mag weer meer, maar daarnaast is wel het advies om ervoor te zor-

gen dat met name de volwassenen onderling voldoende afstand houden. We hebben 

daarom al met u gedeeld dat wij het cohorteren hebben losgelaten, maar er voor kiezen 

om de wijze van brengen en halen van de kinderen in ieder geval tot de zomervakantie te 

handhaven. Dit om te voorkomen dat veel ouders/verzorgers dicht op elkaar komen in de 

school en elkaar mogelijk besmetten. Wij willen voorkomen dat gedurende deze laatste 

dagen voor de zomervakantie er kinderen en/of collega’s in quarantaine moeten. We 

hebben de duidelijke wens om het schooljaar prettig en rustig af te sluiten met kinderen 

en teamleden.  

De kinderen hebben vakantie tot en met zondag 22/8, maar de teamleden starten vanaf 

16/8. Deze week noemen wij de terugkomweek. We zorgen ervoor dat alle kinderen 

goed kunnen starten op maandag 23/8. Tijdens deze terugkomweek kijken wij ook wat 

de actuele stand van zaken is als het gaat om de coronamaatregelen. Wij informeren u 

dan hoe de start van het schooljaar gaat zijn als het gaat om de maatregelen.  

De groepen 8 gaan een bijzondere start van het nieuwe schooljaar  krijgen. Naast dat zij 

hun laatste schooljaar op de Ontdekking ingaan, starten zij ook nog in een heel nieuw 

gebouw voor onze school. In de zomervakantie wordt de tweede verdieping van ge-

bouw Razeil 5-9 opgeleverd en de groepen 8 gaan daar naar toe. Rond half november 

wordt de eerste verdieping opgeleverd en gaan ook de groepen 7 en de NEO 5/6 en 7/8 

naar dit gebouw. 

Rest mij tot slot een ieder een fijne vakantie toe te wensen. We zien elkaar weer op 23/8. 

        Hans van Kooten. 
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30/6—6/7 Musicalavonden 

8/7  laatste schooldag  tot 14 u. 

9/7 Start zomervakantie 

23/8 Eerste schooldag 

 

  

 

 

 

Thema schooljaar 2020-2021 

Verfijnen 

8/7 

Rooster tot 14 uur 

9/7 

Kinderen vrij 

Zomervakantie! 

 



Groepsindeling 2021—2022 en locatie. 

Hieronder treft u de indeling aan voor komend jaar.  De letter van de groep blijft gelijk aan dit jaar. Zit bijvoorbeeld uw kind nu in 

4A, dan zit uw kind komend jaar in 5A.  

We hebben er naar gestreefd om de bezetting zo stabiel mogelijk en sterk te laten zijn en te anticiperen op mogelijke wijzigingen 

gedurende het jaar (o.a. bevallingsverlof—start en einde verlof). We hebben nog vacatureruimte bij de start van het schooljaar, 

maar hebben de hoop dat we dit zo spoedig mogelijk ingevuld krijgen. Voor de groepsbezetting is er daarom  bij één groep 1 

dag nog niet ingevuld. Intern kunnen we dit oplossen zolang er geen definitieve oplossing is. Na de zomervakantie starten de 

groepen 8 in ons nieuwe gebouw Razeil 5-9. In november gaan ook de groepen 7 en de NEO 5/6 en 7/8 naar dit gebouw. 

 
groep  leerkrachten locatie 

1 / 2 A Juf Eugenie Razeil 

1 / 2 B Juf Pascale (3)  juf Marieke (2)  Razeil 

1 / 2 C Juf Marieke (2) juf Jorien (3) Razeil 

1 / 2 D Juf Amber Razeil 

1 / 2 E Juf Christine Razeil 

1 / 2 F Juf Laurie  Razeil 

1 / 2 G Juf Larissa-LIO(3) juf Norah (2) Razeil 

1 / 2 H Juf Sasja (2) meester Martijn (3) Razeil 

3 A Juf Jeanine Kraaiennest 12 

3 B Juf Keyra Kraaiennest 12 

3 C Juf Cindy (3) juf Maaike (2) Kraaiennest 12 

3 D Juf Prasanna Kraaiennest 12 

4 A Meester Koen hoofdgebouw 

4 B Juf Joyce (2) juf Sabrina (3) hoofdgebouw 

4 C Meester Emiel-LIO (2) juf Marga (3) hoofdgebouw 

4 D Juf Trees (4) en vacature of intern (1) hoofdgebouw 

5 A Meester Lex (2 1/2)  juf Annemieke (2 1/2) hoofdgebouw 

5 B Juf Mariska hoofdgebouw 

5 C Meester Arnoud (4) juf Yoka (1) hoofdgebouw 

5 D Juf Milou (4) juf Puck (1) hoofdgebouw 

6 A Juf Myrna (3) juf Sabrina-LIO (2)  Hoofdgebouw 

6 B Meester Kenny –LIO (4) juf Joline (1) Hoofdgebouw 

6 C Juf Barbara Hoofdgebouw 

6 D Juf Lotte (3) meester Jeroen zij-instroom (2) Hoofdgebouw 

6 E Juf Charlotte (3) meester Rogier zij-instroom (3) Hoofdgebouw 

7 A Juf Bianca (3) meester Ismaël (2)  Hoofdgebouw/Razeil 5-9 

7 B Meester Lars Hoofdgebouw/Razeil 5-9 

7 C Juf Stephany Hoofdgebouw/Razeil 5-9 

8 A Juf Patricia (2) juf Ninke (3) Razeil 5-9 

8 B Juf Lilian Razeil 5-9 

8 C Juf Matea Razeil 5-9 

8 D Meester Hugo Razeil 5-9 

NEO 3/4 Juf Marieke (3)  juf Esmée (2) Kraaiennest 12 

NEO 5/6 Juf Evelien (2) juf Esmée (3) Hoofdgebouw/Razeil 5-9 

NEO 7/8 Juf Claire Hoofdgebouw/Razeil 5-9 



Bericht van de MR: (n.a.v. vergadering 22 juni 2021) 

 

Het NPO plan is vlak voor de MR vergadering aangeleverd en zodoende is  er geen tijd geweest dit onderwerp voor te berei-
den en/of hiermee in te stemmen. Er is kort gesproken over de inzet van de Nationaal Programma Onderwijs middelen. Het 
kabinet heeft voor de komende 2 jaar geld vrijgemaakt (8.5 miljard) om corona achterstanden op school aan te pakken. De 
Ontdekking heeft hier net als alle andere scholen een plan voor moeten schrijven. Het grote probleem hierbij blijft: waar vind je 
de extra handen in de klas in tijden van een groot lerarentekort. Afgesproken is direct na de zomervakantie eerst de leerkrachten de kans te ge-
ven input te leveren voor het NPO plan, alvorens deze voor te leggen aan de MR.  
 
Om de vertrouwenspersonen voor kinderen zichtbaar te maken, starten zij (Annemarie, Arnoud en Els) met het bezoeken van de klassen aan 
het begin van het schooljaar. Daarnaast ligt er een poster klaar die opgehangen wordt in het schoolgebouw.  
 
*Onderdelen van het formatieplan zijn aangeleverd en besproken. Wanneer de ontbrekende stukken zijn aangeleverd, zodat het formatie-
plan compleet is, kan de MR instemmen. Wat betreft de NEO klassen is de indeling al gecommuniceerd naar de ouders, dit is dan ook nog onder 
voorbehoud van instemming. 
(Enkele dagen na  deze bijeenkomst heeft de directie de ontbrekende stukken aangeleverd aan  de teamgeleding MR  en zij hebben ingestemd 
met het formatieplan). 

 
Daarnaast stond het rooster voor schooljaar 2021 - 2022 ter instemming op de MR agenda. Een aantal data (zoals studiedagen) zijn in concept al 
gecommuniceerd in de nieuwsbrief, echter kunnen deze nog wijzigen. 
 
Tot slot een wissel van de wacht. Van de oudergeleding hebben zowel Mandy als Juscha aangeven de MR te verlaten. Juscha heeft een baan 
binnen ASG gekregen waardoor het MR werk als ouderlid niet meer uit te voeren is. Harm-Anton Kieft en Jaap 
Kalfsbeek (Kieslijst MR verkiezingen sept 2020) hebben beide toegezegd ons na de zomervakantie te komen versterken. Namens de MR bedan-
ken wij Mandy en Juscha voor hun inzet! 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022 (onder voorbehoud) 
23 augustus 1e schooldag 2021-2022 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021 (15 oktober vanaf 12.00uur) 

Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 9 

januari 2022 

Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari 

2022 

Goede vrijdag 15 april 2022 

2e paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaartsvakantie 26 en 27 mei 2022 

pinkstervakantie 6 en 7 juni 2022 

zomervakantie 2022 vrijdag 15 juli t/m 28 

augustus 2022 

 

Studie(mid)dagen alle kinderen vrij 

4 oktober 2021 

15 oktober 2021 vanaf 12 uur 

29 november 2021 vanaf 12 uur 

24 december 2021 

4 februari 2022 

28 februari 2022 

29 maart 2022 vanaf 12 uur 

14 april 2022 vanaf 12 uur 

7 juni 2022 

24 juni 2022 

 


