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Voorzitter van de MR.
Gisteren heeft u een brief gehad over het stemmen van een nieuwe voorzitter van de MR. Een stemformulier kunt u
afhalen of laten afhalen bij de leerkracht van uw kind. Het formulier kan in de stembus bij de hoofdingang of bij de
kleuters worden. U heeft de tijd tot woensdag 29 mei om uw stem uit te brengen.
Maandag 3 juni brengen wij u op de hoogte wie de nieuwe voorzitter is geworden.
Formatie
Zoals u in het vorig ouderbulletin heeft kunnen lezen zijn we druk bezig met de
formatie voor het volgend schooljaar. We zijn ook begonnen met de groepen
voor het volgend schooljaar.
Wij hebben besloten volgend schooljaar een groep 3/4 samenstellen. In eerste
instantie waren we uitgegaan van 2 groepen 3 en 1 groep 4. Groep 4 zou dan
uitkomen op ongeveer 31 leerlingen.
We hebben echter afgelopen weken nog inschrijvingen gekregen voor groep 4.
De groep zou dan, met die nieuwe inschrijvingen, uitkomen op 35 leerlingen, dat vinden wij te groot. Wij hebben
dit ook met de MR afgestemd. De ouderlgeleding heeft adviesrecht en de personeelsgeleding heeft
instemmingsrecht.
Zoals het er nu uitziet krijgen we 1 groep 3 van 25 leerlingen, een combinatiegroep 3/4 van 20 leerlingen en een
groep 4 van 25 leerlingen. (bij benadering, het kan hier en daar iets afwijken)
Wij gaan de komende weken bekijken hoe we de groepen 3, 3/4 en 4 gaan samenstellen. Daarbij hanteren wij de
volgende aandachtspunten bij de indeling:
De indeling zal gebaseerd zijn op het samengaan van de drie onderstaande aandachtspunten. Wij streven er naar goed functionerende groepen
samen te stellen, waaronder wij groepen verstaan waar een goed pedagogisch klimaat heerst en waarmee didactisch goed gewerkt kan worden.
A. Op het niveau van de individuele leerling

er wordt gekeken naar de mate van zelfstandigheid van de leerling;

er wordt rekening gehouden met de (specifieke) onderwijsbehoeften van de leerling.
NB. Vriendschapsbanden vormen geen criterium voor indeling; wel wordt geprobeerd
bevriende leerlingen bij elkaar te houden behalve als de vriendschap een negatief effect heeft op de leerprestaties en/of het groepsproces (dit
op basis van observaties door de leerkracht).
B. Op het niveau van de groep
We streven naar heterogene groepen voor wat betreft:

het leergedrag en de werkhouding van de leerlingen;

de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen;

een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes;

een evenwichtige verdeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften over de groepen, passend bij de competenties van de
leerkracht(en);

de continuïteit van het onderwijsproces voor de groep.
C. Op schoolniveau

uitgangspunt is de ruimte die het leerlingenaantal per leerjaar en de beschikbare formatie biedt;

gekeken wordt naar de continuïteit van het onderwijsproces voor de groepen in zijn totaliteit;

we streven naar een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes;

we streven naar ongeveer evenveel leerlingen per groep;

het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt evenwichtig over de groepen verdeeld te worden, passend bij de
competenties van de leerkrachten.


Om een zorgvuldige samenstelling te maken van de groepen hebben we ongeveer 4 weken nodig.

Wij maken in de week van 17 juni de verdeling bekend. We zullen dit dan naar de betreffende ouders
communiceren.
Groepen 1 en 2 gaan zingen.
Op 5 juli gaan alle kleuters naar de kerk als swingend afsluitingsfeestje van dit schooljaar.
🎶
De ongeveer 100 kinderen gaan van 13:00 tot ongeveer 14:00 uur allerlei liedjes zingen.
Na het zingen kunt u als ouder thee / koffie /borrel en of taart nuttigen. Dit is dan wel
voor eigen rekening
Erik van Os (schrijver van Sesamstraat liedjes) komt samen met 3 muzikanten met gitaren. Zij ondersteunen de
zangers van de havenrakkers.
Daarnaast gaat Erik van Os nog iets interactiefs met prentenboeken doen waar hij zowel de kleuters als de ouders
bij wil/kan betrekken.
Het belooft dus een mooi feest te worden
Website.
Maandag 27 mei gaat de nieuwe website online. De website is overzichtelijker en eenvoudiger en moderner van
opzet.
Opspoor is alle websites van haar stichting aan het vernieuwen. Wij waren nu aan de beurt.
Activiteiten
20 en 22 mei. De groepen 8 hebben het project “de frisse Blik”, gaan ze filmpjes maken
21 en 22 mei komt er een professionele verhalenverteller bij de groepen 1 t/m 4
Groep 7 heeft nog het theoretisch (29 mei) en praktisch verkeersexamen (6 juni)
30 en 31 mei: Hemelvaart
4 juni gaan de groepen 3 en 4 naar Duinrell.
10 juni 2e pinksterdag, 11 juni extra vrije dag, 12 juni: Studiedag
20 juni gaan de groepen 5 en 6 naar het Archeon.
Week van 17 juni gaan we het Plastic Soup project doen. Alle leerlingen gaan gedurende een dagdeel iets maken
met plastic.
En dan niet te vergeten de musical en het afscheid van groep 8, het Zomerfeest en de schoolfotograaf

Fijn weekend!

