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Beste ouders en kinderen,
Sinds vorige week maandag gaan alle kinderen weer hele dagen op school. We draaien
dus weer twee weken op volle toeren. Het voelt een als een nieuwe start. Om die reden
is het ook een vreemd idee dat, vandaag over drie weken, de zomervakantie start. We
beginnen net weer warm te draaien….
Over warm gesproken. Volgende tikt het kwik bijna dagelijks de 30 graden aan. Dat
betekent dus dat het de komende week warm gaat worden in de klas. Om met name de
hitte in de middag te ontvluchten passen de leerkrachten het middagprogramma aan.
Verder mogen de kinderen een (extra) flesje water meenemen om tussendoor wat te
drinken. Zou u uw kinderen ’s ochtends goed willen insmeren met zonnebrand?
In deze nieuwsbrief ontvangt u onder andere meer informatie over komend schooljaar.
De belangrijkste activiteiten worden met u gedeeld en de groepsindeling is bekend. De
groepsbezetting en de leerlingaantallen ontvangt u a.s. woensdag in een aparte memo.
Daarnaast ontvangt u twee bijlagen vanuit de GGD. In deze bijlagen vindt u meer
informatie over het testen op COVID-19 bij kinderen en het aangepaste
‘snottebellenbeleid’ vanuit het RIVM.
Alvast een goed weekend toegewenst!!
Een hartelijke groet, mede namens het team,
Krijn van Dijk

Speerpunten schooljaar 2020-2021
Tijdens de studiedag hebben we met elkaar de contouren voor het
jaarplan van komend schooljaar bepaald. Voor komend schooljaar staan
er drie speerpunten op planning. Deze ontwikkelingen delen wij graag
met jullie!
1) Met Sprongen Vooruit en Bareka
Komend schooljaar volgen we met het hele team de cursus ‘Met Sprongen Vooruit’. In
het verlengde hiervan is ook Bareka aangeschaft. We willen ons rekenonderwijs van een
impuls voorzien. De methodiek ‘Met Sprongen Vooruit’ biedt ons, naast en samen met de
rekenmethode WiG, meer inzicht in de leerlijnen van rekenen en de juiste werkvormen,
oefeningen en spelletjes om zowel interactief klassikaal als individueel les te geven. De
oefeningen doen de kinderen met hun hele lichaam. Lekker actief dus!!
Bareka geeft ons de mogelijkheid om de rekenontwikkeling van kinderen nauwgezetter te
volgen. Dit programma geeft een helder beeld van de ontwikkeling en biedt gerichte
interventies en ondersteuning.
2) Leerlijnen Parnassys
De leerkrachten in de onderbouw gaan verder met de reeds ingezette ontwikkeling
‘leerlijnen’ van Parnassys. Dit programma helpt ons om ons onderwijs in de groepen 1-2
systematisch te plannen. Daarnaast kunnen we de sprongsgewijze ontwikkeling van de
kinderen in beeld brengen, zonder daar per se de citotoetsen voor af te nemen. De
citotoetsen in groep 2 worden om die reden ook afgeschaft.
3) Programma van eisen Nieuwbouw Meeuwenberg
De bouw van onze nieuwe school lijkt eindelijk handen en voeten te krijgen! De eerste
contacten met de projectontwikkelaar (Van Wanrooij) en de projectmanager vanuit de
gemeente zijn gelegd. Hoe het projectplan er precies uit komt te zien is nog niet bekend.
Wel is duidelijk dat we komend schooljaar met elkaar het programma van eisen
onderwijsinhoudelijk en bouwtechnisch gaan vormgeven. Dat doen we in samenwerking
met de MR, directe betrokkenen en stichting Trivium. We kijken ernaar uit en houden
jullie uiteraard op de hoogte.
Formatie sneak preview
Graag informeren wij u alvast over de groepsindeling
van volgend schooljaar. Er is op alle niveaus weer veel
overleg gevoerd om kinderen en teamleden
evenwichtig te verdelen. Volgende week woensdag
ontvangt u een aparte memo met daarin de
‘groepsbezetting/formatie’ en de leerlingaantallen.
De formatie is rond! We mogen twee nieuwe collega’s verwelkomen. Juf Beppie gaat met
pensioen. De overige juffen en meesters blijven bij De Meeuwenberg! Daarover volgende
week dus meer.
De leerlingaantallen zijn nog niet helemaal bekend. Met enkele ouders zijn we nog in
overleg of een leerling wel of niet doubleert. Daarnaast hebben we elk jaar te maken met
verhuizingen. Dat leidt mogelijk tot kleine wijzigingen in de aantallen.
Kort en bondig:
1. We starten wederom met 3 kleutergroepen. Dat waarborgt een stabiele situatie in de
onderbouw gedurende het hele schooljaar. Tevens kunnen we de grote instroom van
nieuwe leerlingen in alle rust opvangen.
2. Er komen afzonderlijke groepen 3 t/m 8.
3. In de grote groepen wordt voldoende ondersteuning gerealiseerd door middel van de
inzet van onze onderwijsassistenten.

4. De werkdrukmiddelen zijn zoveel mogelijk ingezet in onderwijzend- en
onderwijsondersteunend personeel. Zo willen de werkdruk van leerkrachten verlagen en
het werkplezier verhogen. Uiteindelijk komt dat ook ten goede van de kinderen.
Elk jaar vertellen wij graag opnieuw wat onze afwegingen zijn:
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ten eerste de evenwichtige verdeling van aantallen leerlingen. Bij de start is dat
dit jaar is dat dit jaar gemiddeld 24 kinderen per groep. Aan het einde van het
schooljaar ligt dat rond de 27 kinderen per groep;
Evenwichtige verdeling meisjes – jongens, zoveel mogelijk in combinatie met
aansluitende leeftijden;
Evenwichtige verdeling van de gehele sociale structuur van de groep, (rust of
drukte, zelfstandig of hulp vragend, meegaan of dominerend, etc. etc.);
Evenwichtige verdeling van leerlingen aangaande hun leercapaciteiten en daarbij
horende ondersteuning;
Evenwichtige verdeling van leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes over de
groepen;
Indeling vriendjes – vriendinnetjes (alleen als dit andere belangen niet in de weg
staat!!);
Bovenstaande criteria zijn vooral van toepassing voor de onderbouwgroepen, door
het ontbreken van combinatiegroepen speelt dit in de groepen 3 t/m 8 nauwelijks;
Waarborgen continuïteit bij verdeling leerkrachten over de verschillende groepen.

Wat we NIET doen: We maken beslist geen ‘sterkere’ en ‘zwakkere’ groepen, maar
zoeken juist een gezonde balans binnen elke groep. Beter voor de kinderen en prettiger
voor de leerkrachten.
De indeling (leerlingaantallen volgen volgende week):
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 1-2c
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Belangrijke data komend schooljaar
Hierbij alvast de belangrijkste data voor komend schooljaar. In het nieuwe schooljaar
ontvangt u weer de schoolkalender met daarbij de praktische informatie. Ook zullen wij
de kalender digitaal verspreiden.
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Datum:
26 juni
29 juni
8 juli
10 juli
10 juli

Activiteit
Uitgifte (aangepast) 2e rapport
Oudergesprekken
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag. Alle kinderen om 12:00 uit
Nieuwsbrief 14

