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Info nr. 11

2021-2022

Formatie
De formatie voor het schooljaar 2022-2023 is rond. Als team en MR zijn we heel erg blij u het
onderstaande formatieplaatje te kunnen delen. Hoe de formatie tot stand is gekomen zal onder het
formatieplaatje worden toegelicht.
Invulling van de formatie in 2022-2023:
Maandag
Dinsdag
Groep 1-2 Wilmar
Wilmar
Groep 3-4
OA
Groep 5-6
Groep 7-8

Anna (Aukje)
Anke
Roy

Directie
Petra
IB
Geertje*
OA
Vrijwilliger Griet

Aukje
Mark
Geertje
Petra

Woensdag
Wilmar
Aukje
Mark
Geertje
Roy
Petra

Donderdag
Anna
(Susanne)
Aukje
Mark
Anke
Roy

Vrijdag
Anna
(Susanne)
Aukje
Anke
Roy

Petra
Geertje

Anja

*eens per 2 weken ook op maandag; ’s ochtends t.b.v. de groepen (leerlinggesprekken en collegiale
consultatie) en ’s middags IB-taken.
Fusiegelden:
Zoals u weet hebben we de afgelopen jaren recht gehad op fusiegelden, die voort kwamen uit de
fusie met Dalton OBS MST. van Hasselt te Waskemeer en OBS de Trede. We hebben er de afgelopen
jaren voor gekozen om die gelden om te zetten in formatie; op die wijze kunnen we met 4 groepen
werken. Nu hebben wij alle fusiegelden de afgelopen jaren niet volledig ingezet en hebben wij ook
wat gespaard. Daarnaast hadden we op de teldatum van 1 oktober ook meer leerlingen. De
gespaarde gelden en het leerlingaantal zorgt er voor dat we ook komend schooljaar weer met 4
groepen kunnen werken en dat we ook nog wat fusiegelden kunnen sparen.
NPO gelden:
Het volgende schooljaar kunnen we opnieuw gebruik maken van de NPO gelden. De NPO gelden zijn
door de overheid beschikbaar gesteld om de ‘achterstanden’ die door Corona opgelopen zouden
zijn weg te werken. De NPO gelden kunnen we op diverse manieren inzetten zoals; tijdelijk extra
personeel in zetten, het volgen van een teamscholing of het aanschaffen van een methode. Dit alles
komt het onderwijs zeker ten goede. Vanuit de overheid krijgen we ook de kans om deze gelden te
sparen of gefaseerd in te zetten. In overleg met het team en de MR hebben we er voor gekozen om
de NPO gelden voor komend jaar te sparen en deze op een later tijdstip uit te geven.
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Bekostiging Oekraïense leerlingen:
Voor het onderwijs aan onze Oekraïense leerlingen is er een tijdelijke extra bekostiging. In overleg
met het team en de MR hebben we er voor gekozen om deze bekostiging gespreid in te zetten.
Hierdoor kunnen we een half jaar lang, 3 ochtenden per week een onderwijsassistent in groep 3-4
inzetten. Deze zal extra ondersteuning bieden bij de opstart van het lees- en rekenproces.
Wij hebben afgelopen periode gesprekken gevoerd met Mark Ringenoldus en zijn blij dat hij deze
vacature bij ons op school in wil vullen en daarmee ons team tijdelijk komt versterken. Mark zal zich
in de volgende info aan u voorstellen.
Na de vakantie zal juf Anna nog met verlof zijn en vervangen worden door juf Susanne in groep 1-2.
Juf Aukje vervangt juf Anna in groep 3-4. Het verlof van juf Anna duurt tot eind november.
Rapporten
Vrijdag 8 juli krijgen alle kinderen weer een rapport mee naar huis.
Afscheid groep 8
Maandag 11 juli wordt er weer een gezellige activiteit georganiseerd voor groep 8. Extra informatie
over deze activiteit volgt via Parro.
Doordraaien groepen
Dinsdag 12 juli gaan alle kinderen alvast naar het lokaal waar ze volgend jaar les zullen krijgen. Ze
krijgen op deze manier alvast een idee hoe het zal zijn. Welke kinderen zitten er in de klas? Welke
juf/meester krijg ik? Allemaal spannende dingen! Om er voor te zorgen dat de kinderen hier tijdens
de zomervakantie geen of weinig last van krijgen draaien wij de groepen alvast een keer door vóór de
zomervakantie!
Laatste schooldag
Groep 8 is alweer een poosje druk bezig met het regelen van een gezellige laatste schooldag op
donderdag 14 juli! Om 11:00 uur start de zomervakantie!
OV
Na heel wat jaren actief te zijn geweest in de OV stopt Mirranda Stelma- van Vilsteren. Mirranda was
de afgelopen jaren betrokken bij het bedenken, organiseren en uitvoeren diverse activiteiten.
Daarnaast heeft ze als secretaris van de OV er altijd voor gezorgd dat de agenda’s en notulen er
waren. Wij willen Mirranda bedanken voor haar inzet!
Uitslag IEP-eindtoets groep 8
Op 20 en 21 april hebben de kinderen uit groep 8 de IEP-eindtoets
gemaakt. Gedurende twee ochtenden kregen de kinderen vragen op het
gebied van spelling, begrijpend lezen, taal en rekenen.
We zijn zeer tevreden over de opzet en het verloop van de toets. De
kinderen en hun ouders hebben inmiddels de uitslag ontvangen. Onze
leerlingen scoorden wederom boven het landelijk gemiddelde, erg knap.
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Ter info: De doorverwijzing naar de middelbare school vindt o.a. plaats aan de hand van de
Plaatsingswijzer. Hier komen alle cito-scores vanaf groep 6 in te staan, waardoor een goed beeld
ontstaat van het niveau van de leerlingen. Wanneer de IEP-eindtoets een veel hogere score laat zien
dan de Plaatsingswijzer kan er een heroverweging plaatsvinden, dit wordt dan altijd besproken met
de ouders.

Informatie schooljaar 2022-2023
Schoolontwikkeling
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt. Hierin staat concreet omschreven
waaraan we dat schooljaar zullen gaan werken.
Hieronder volgt een vooruitblik op het jaarplan voor het schooljaar 2022-2023.
OP; onderwijsproces
OP1 Burgerschapsvorming en document aanvullen/ sociaal emotionele ontwikkeling
OP1 Uitzoeken nieuwe methode voor WO
OP1 ICT: Oriënteren op Computational thinking en ICT-basisvaardigheden
OP1 Eigenaarschap van leren
OP2 Oriëntatie op een nieuw kleuterrapport
OP2 Schoolondersteuningsprofiel aanpassen
OP 2 Zorgplan 2021-2025 bijwerken
VS; veiligheid en schoolklimaat
VS1 Veiligheidsbeleid
SKA; sturen, kwaliteitszorg en ambitie
SKA1 Uitvoeren kwaliteitszorg: alle bestaande borgingdocumenten opnieuw bespreken en een
nieuw borgingsdocument maken voor leesonderwijs.
SKA1 Opstellen borgingsdocument “Ben jij een Cheetah?”
SKA1 Kwaliteitsbeleid; Tevredenheidspeiling team afnemen
SKA1 Bekwaamheidsdossier
SKA1 Schoolplein vervolg realisatie
SKA3 Uitzoeken IEP – Cito leerling in beeld
Plein; stand van zaken
De uitslag van de aangevraagde subsidie is binnen. Gelukkig is
de subsidie toegezegd! Afgelopen periode is er veelvuldig
contact geweest met de leverancier van de speeltoestellen en
ook met Comprix. De opdracht voor de realisatie van het plein is
gegeven en de speeltoestellen worden de komende periode in
productie genomen. Als alles volgens plan zal verlopen, dan
wordt het plein in de herfstvakantie vernieuwd.
Voordat het plein vernieuwd kan worden, moeten we zelf als
school nog aan de slag. Zo moeten de oude speeltoestellen worden verwijderd en moeten we de
rubbertegels er uit halen en schoonspuiten. We weten nog niet precies wanneer dit gaat gebeuren,
dit hangt van het productieproces af en de planning van de leverancier. Maar mocht u willen helpen;
geef u vast op via; directie.detrede@comprix.nl
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Lesrooster 2022-2023
Maandag
Groep 1/2
8.30-14.15
Groep 3/4
8.30-14.15
Groep 5/6
8.30-14.15
Groep 7/8
8.30-14.15

Dinsdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

Woensdag
8.30-12.00
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

Donderdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

Vrijdag
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-14.15
8.30-14.15

Halen en brengen
Net als in het afgelopen schooljaar kunt u de kinderen ‘s ochtends tussen 8.15 uur en 8.25 uur bij het
plein afzetten; ook de kleuters. U neemt afscheid bij het hek en de kinderen lopen zelfstandig naar
binnen. We hebben met elkaar ervaren dat er veel meer rust in de school is wanneer de kinderen
zelfstandig naar binnen lopen en dat we een rustige start van de lesdag beleven.
We zullen de kinderen hierbij uiteraard ondersteunen, maar onze ervaring is dat de kinderen heel
goed zelfstandig hun weg naar de klas weten te vinden.
We vinden het echter wel belangrijk en ook leuk om u als ouder te kunnen ontvangen in de school.
Daarom hebben we iedere 1e week na een vakantie een inloopweek. Tijdens deze inloopweek mag u
mee naar binnen, zodat u even een kijkje in de klas kunt nemen. We starten dan wel gewoon om
8.30 uur.
Vakantierooster 2022-2023
Start schooljaar maandag 29 augustus
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15 oktober
24 december
25 februari
07 april
27 april
22 april
18 mei
28 mei
22 juli

t/m
t/m
t/m
t/m

23 oktober
08 januari
5 maart
10 april

t/m
t/m
t/m
t/m

07 mei
19 mei
29 mei
03 september

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
14-10-2022
Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie. Alle kinderen om 12:00 uur vrij.
Datum volgt
Sinterklaasviering. Alle kinderen om 12:00 uur vrij
23-12-2022
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie. Alle kinderen om 12:00 uur vrij.
20-02-2023
Alle kinderen de hele dag vrij.
21-04-2023
Koningsspelen. Alle kinderen 12:00 uur vrij.
16-06-2023
Evaluatie- en voorbereidingsvergadering. Alle kinderen vrij.
10-07-2023
Alle kinderen de hele dag vrij.
20-07-2023
Donderdag laatste schooldag.
Alle kinderen om 11:00 uur vrij en start van de zomervakantie.
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Kennismakingsgesprekken
Tijdens de derde schoolweek op dinsdag 13 t/m donderdag 15 september organiseren wij
kennismakingsgesprekken.
Naast de warme overdracht van kinderen tussen leerkrachten, vinden wij de informatie van ouders
ook zeer waardevol. Het doel van dit gesprek is elkaar van informatie te voorzien over uw zoon of
dochter, maar ook komen belangrijke zaken m.b.t. het reilen en zeilen van de groep aan de orde. Wij
zouden het op prijs stellen wanneer beide ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zouden
kunnen zijn.
Het gesprek bestaat uit drie onderdelen:
1. informatie van de ouders/kind
2. informatie van de school
3. mogelijke afspraken
Na de zomervakantie ontvangt u meer informatie en de planning van deze gesprekken.
HVO/GVO 2022-2023
In april hebben alle kinderen uit groep 5 t/m 7 een brief meegekregen en kon iedereen aangeven of
ze volgend jaar HVO of GVO willen volgen. Net als dit schooljaar, zal er volgend schooljaar alleen HVO
worden gegeven. De HVO lessen worden door juf Margot op donderdagmiddag gegeven.

Gymtijden 2022-2023
Ma
12:45-13:30
13:30-14:15
Di
09:00-09:45
11:15-12:00
Do
8:30-9:15
9.15-10:00
10.30-11:15
11.15-12.00

groep 7/8
groep 5/6
groep 1/2
groep 3/4
groep 3/4
groep 1/2
groep 5/6
groep 7/8

Denkt u er aan dat de gymkleding (sportbroek met T-shirt of gympakje en gymschoenen) in een tas
mee naar school wordt genomen? Veel kleding en schoenen zijn aan het eind van het schooljaar wat
krap gaan zitten. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) na de zomervakantie gymkleding heeft dat
goed zit (niet te klein) en gymschoenen in de goede maat.
Gymschoenen die buiten worden gedragen mogen binnen niet aangehouden worden.
Gymkleding graag voorzien van naam. In verband met de veiligheid kunnen leerkrachten de keuze
maken om kinderen zonder gymschoenen niet mee te laten gymmen.
Agenda
Juli.
4
11

Margedag (alle kinderen vrij)
Info nr. 11
Afscheid groep 8
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14
Aug.
26
29
31
Sept.
13 t/m 15
14
16
28
29

Laatste schooldag ( alle leerlingen 11.00 uur vrij)
Zomervakantie 15 juli t/m 28 augustus
Info nr. 1
Eerste schooldag; we mogen weer naar school!
Inloopweek
Startbijeenkomst Comprix voor de leerkrachten (14.30 uur)
Kennismakingsgesprekken
Directieoverleg; juf Petra afwezig
Comprix in beweging; sportdag voor groep 8
IB – overleg; juf Geertje ’s middags afwezig
Beeldcoaching; juf Geertje ’s ochtends afwezig

NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie.detrede@comprix.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Petra Boonstra

