
Het nieuwe schooljaar is inmiddels een aantal dagen oud en het is fijn om te mel-
den dat we een goede start hebben gemaakt. We weten inmiddels hoe het met alle 

kinderen en met alle teamleden gaat en er zijn geen verrassingen en dat is fijn. 

Het tekort aan leerkrachten raakt nu ook onze school, maar wij zijn er gelukkig in 
geslaagd om voor alle klassen een goede oplossing te vinden. Een goede oplossing 
is niet hetzelfde als een ideale oplossing. Ook bij ons staan nu teamleden voor een 
groep die voorheen een andere taak hadden of achtervang waren bij afwezigheid 
van een collega. We hebben nog maar beperkte mogelijkheden voor de vervan-
ging van afwezige collega’s. Dit is zorgelijk met het najaar en daarmee mogelijk 

griep/corona in het vooruitzicht. 

De overheid heeft aangegeven dat bij opleving van corona er gebruik gemaakt 
gaat worden van het sectorplan Covid-19. Hierin zijn 4 scenario’s opgenomen 
waarbij vooraf is afgesproken dat het onderwijs ook bij het zwaarste scenario niet 

helemaal meer dicht gaat, maar ook niet volledig 
open. De scenario’s lopen van donker groen (huidige 
situatie) naar groen, oranje en rood. De overheid geeft 
aan welk scenario van kracht is. Na aankondiging heb-
ben de scholen een week de tijd om dit scenario door te 

voeren. Vervolgens blijft dit minimaal 2 weken van 
kracht. Op basis van het sectorplan wordt aan scholen 
gevraagd om een draaiboek te maken voor hun eigen 
context en situatie. Scholen hebben hierbij de ruimte om 

aanvullende maatregelen te treffen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Voor 1 

oktober moet dit draaiboek zijn voorgelegd aan de MR. 

We houden dus rekening met een opleving van het aantal corona-besmettingen. Tegelij-
kertijd zijn we bezig met de naweeën van 2 jaar corona. We kunnen gelukkig melden dat 
voor veel kinderen van onze school deze twee jaar geen grote gevolgen heeft gehad als 
het gaat om de leerresultaten. We blijven dit goed monitoren en tegelijkertijd blijven we 
investeren in de kwaliteit van het lesgeven. Daarom ook dit jaar als thema “Focus op di-
dactiek”. Naast dit thema hebben we ook een tweede thema: “Groepsdynamiek”.  Twee 
jaar Corona-maatregelen heeft invloed gehad op hoe wij als groep functioneren. In welke 
mate wij elkaar begrijpen, hoe wij rekening met elkaar houden en hoe wij er voor elkaar 
zijn. Dit zien we terug in de groepen, binnen ons team en in de relatie met  

ouders/verzorgers. Gaat het nu dan slecht? Nee dat gelukkig niet, maar er valt het nodige 
te winnen door hier bewust aandacht aan te schenken. Daarom groepsdynamiek als 

tweede thema dit jaar.  

Kinderen, ouders/verzorgers en teamleden die elkaar zien en elkaar daardoor (leren) ken-
nen, houden beter rekening met elkaar. Een start met het beter leren kennen wordt bin-

nenkort gemaakt middels de verwachtingsgesprekken. Deze gesprekken beginnen met 
een eenvoudige, maar belangrijke openingsvraag: “Hoe gaat het?”  Het gesprek dient ook 
om bijzonderheden en actuele veranderingen binnen uw gezin te delen en direct vast te 
leggen (leerling overzicht en/of logboek) waardoor er rekening mee gehouden kan wor-

den en het niet vergeten wordt (zie ook pagina 2) 

Ook al snel in het schooljaar krijgt u de informatie over schooljaar 2022-2023. Bij de groe-

pen 1 t/m 3 krijgt u deze informatie van de leerkracht. Bij de groepen 4 t/m 8 krijgt u dit 

van zowel de leerkracht als de kinderen (Kom in de klas +). (zie ook pagina 2) 

 

Wel of geen corona? Wel of geen tekort aan leerkrachten? We gaan het zien. Wat we ons 

in ieder geval voornemen is om er een mooi schooljaar van te maken.  

        Hans van Kooten 

Jaargang 19 nr.1 

Augustus 2022 

I n l e i d i n g  

Kalender 

7 -9 informatiemiddag 
1/2/3 

9-9 Kom in de klas Plus  

4 t/m 8 incl. NEO 

12/13-9 schoolfotograaf 

12 t/m 15-9 verwachtings-
gesprekken 

23-9 schoolreis 1/2 

27-9 schoolreis 5/6 

30-9 schoolreis 3/4 

28 t/m 30-9 kamp 8 

Thema schooljaar 2022-2023 

Focus op didactiek / groepsdynamiek 

12 en 13 September 

Schoolfotograaf 

 

In dit nummer: 
 

 Inleiding 
 Indeling IB-ers 
 Informatie moment 
 verwachtingsge-

sprek 
 Techniekclub 
 



  

Indeling intern begeleiders schooljaar 2022-2023 

Iedere school heeft één of meerdere intern begeleiders. Dit zijn teamleden die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Een intern begelei-

der coördineert de zorg. Zorg op het gebied van de cognitie (het leren) als sociaal-emotioneel (welbevinden). 

Op onze school zijn er 5 intern begeleiders en een iedere intern begeleider is gekoppeld aan een aantal groepen hier op school.  

Hieronder kunt u lezen wie de intern begeleiders (IB-ers) en aan welke groepen zij zijn verbonden: 

Juf Els Huber: groepen 1/2 A t/m F, groepen 3A en 3D 

Juf Sasja Wienema: groepen 1/2 G en H, groepen 3B en 3C, groepen 4 

Juf Puck Visser: groepen 5 

Juf Nikaye Mannaert: Groepen 6, 7A en 7E 

Juf Ellen Minneboo: Groep 7B, 7C, 7D, groepen 8 en groepen NEO 

Informatiemiddag groepen 1/2 en 3 en Kom in de klas plus groepen 4 t/m 8 inclusief NEO 

 

 

 Op woensdag 7 september is de informatiemiddag voor de groepen 1/2 en 3 van 13.30 tot 14.30 uur. 

Doel: informatie over het schooljaar, elkaar ontmoeten en eventueel klassenafspraken maken. 

Vorm: Leerkrachten geven een korte presentatie* en daarna is er ruimte voor delen en ontmoeten. 

 

 Op vrijdag 9 september is de “Kom in de klas plus” voor de groepen 4 t/m 8 inclusief NEO. Er zijn op deze dag 

2 shifts: na het brengen van 8.30 uur tot 9.00 uur en voor het halen van 14.15 tot 14.45 uur. 

U kunt zelf kiezen voor een moment. Heeft u meerdere kinderen in de groepen 4 t/m 8 dan verzoeken wij u om niet 

midden in een shift naar een volgende groep te gaan, maar dan te kiezen voor een ochtend en een middag shift. 

Doel: informatie over het schooljaar, elkaar ontmoeten en eventueel klassenafspraken maken. 

Vorm: Na een korte presentatie* van de leerkracht gaan leerlingen vertellen en/of laten zien 

wat ze zoal doen in de klas en hoe ze dit doen en er is ruimte voor delen en ontmoeten. 

*De door de leerkracht gegeven presentatie krijgt u later toegestuurd. 

Verwachtingsgesprekken ( in de week van 12 t/m 15 september) 

In de derde week van dit schooljaar wordt u uitgenodigd voor het verwachtingsgesprek. Vanaf groep 4 vinden we 

het fijn als uw kind hier ook bij aanwezig* kan zijn. 

Het verwachtingsgesprek heeft vooral tot doel dat we elkaar ontmoeten en we elkaar hierdoor beter leren kennen 

en begrijpen. Het gesprek zal ongeveer 15 minuten duren (inclusief uitloop en wissel) en begint met de vraag: Hoe 

gaat het? 

Tijdens het gesprek controleren we met elkaar of de informatie die wij hebben over uw kind (stimulerende, belem-

merende factoren, allergieën en andere zaken die van belang zijn) nog klopt en compleet is. De leerkracht zal deze 

informatie verwerken in het leerlingoverzicht en het logboek.  

Naast ontmoeten en controleren van wat de leerkracht al weet over uw 

kind is er in dit gesprek ook ruimte om de eerste ervaringen van dit school-

jaar met de leerkracht te delen. Tot slot is er in dit gesprek de mogelijkheid 

om aan te geven wat u verwacht van school en van uw kind dit nieuwe 

schooljaar. 

 

 

* We kunnen ons voorstellen dat er situaties/omstandigheden zijn dat de aanwe-

zigheid van uw kind niet passend is. Is dit het geval, dan neemt u uw kind niet mee 

naar dit gesprek. 

Wij hopen u allemaal te zien! 




