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AGENDA : 

 25 mei: 
2e Pinksterdag 

alle kinderen vrij 

 29 mei: 
schoolreis  

 1 juni: 
start thema 
“gezondheid” 

 5 juni:  
sportdag 

 8 juni: 
studiedag 

alle kinderen vrij 

 9 juni: 
deze week luizencon-
trole 

 

 

REGEL VAN DE MAAND  

MEI 

Beste ouders, 

Hieronder een informatief verhaal over onderwijsorganisatie bij ons op 
school, met aan het eind wat concretere  zaken m.b.t. de indeling in groe-
pen. 

Vanwege de hoeveelheid tekst hieronder een leeswijzer: 

 Welke financiële, planmatige, onderwijsinhoudelijke   en organisatori-
sche stappen  zetten  we deze maanden? 

 Wat zijn  de gevolgen voor het onderwijs op onze school? 

 Waarom is deze informatie voor U belangrijk? 

 Wat kan uw rol zijn? 

 Wat gaat er concreet (ten aanzien van de in- en verdeling van leer-
lingen) veranderen het komend jaar? 

Welke  financiële,  planmatige, onderwijsinhoudelijke  en organisatori-
sche stappen  zetten we deze maanden? 
April, mei en juni zijn de maanden waarin het volgend schooljaar wordt 
voorbereid. Controle op die voorbereidingen en daaruit voortvloeiende be-
sluiten en plannen ligt bij de MR. Het schoolplan gaat geschreven worden. 
Hoe is het gegaan? Wat gaan we doen?  Waarom en hoe gaan we dat rea-
liseren? 

 De begroting 2015-2016 wordt opgesteld: inkomsten versus uitgaven. 
De balans positief of niet? 

 Het formatieplan wordt opgesteld: Wie willen/kunnen we waar een 
plek geven? Groei of krimp? Hoeveel leerkrachten, conciërge uren , 
gym uren, administratie uren, zorg uren, directie uren, etc. 

Wat zijn  de gevolgen voor het onderwijs op onze school? 
Hoe gaan we alle medewerkers inzetten? Op basis van visie, concept, kwa-
liteit, begroting, zorgbehoefte, mogelijkheden en kwaliteiten enz. 

 De groepenverdeling  opstellen: hoeveel groepen zijn mogelijk? 
(verschillende locaties) Wie waar? Wie samen en wie niet? 

 Het aantal groepen OB /MB/BB (dat varieert per jaar) 

 Tenslotte de verdeling van de leerlingen over de groepen  

 Communicatie intern en extern (mei/ juni) 

U begrijpt dat alles met elkaar verbonden is en van elkaar afhankelijk is. 
Maar essentieel blijven de financiële middelen. Die middelen zijn gebaseerd 
op het aantal leerlingen. Groei en/of krimp heeft direct gevolgen voor, bij-
voorbeeld, de inzet van personeel. Dat heeft weer gevolgen voor het aantal 
groepen en dus de grootte van de groepen. 

Ons leerlingaantal blijft het komend jaar stabiel. Volgend schooljaar zullen 
we (drie locaties samen) weer 26 groepen inzetten (5 Muziekwijk, 4 Park-
wijk en 17 Randstad) De instroom blijft wel al enkele jaren gelijk maar om-
dat we in het verleden drie jaar achtereen extreem veel leerlingen hebben 
opgenomen zullen we daardoor op den duur toch in aantal teruglopen.  

 

 

LOCATIE  
PARKWIJK 
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Waarom is deze informatie voor U belangrijk? 
Uit het voorgaande blijkt dat de groepsgrootte en het aantal groepen direct gerelateerd is aan de inkom-
sten en in eerste instantie niet voortvloeit uit keuzes van de school. Dat betekent dat uw kind het komend 
jaar van groep, van leerkracht  zou kunnen veranderen, omdat bijvoorbeeld het aantal groepen verandert 
in de bouw. 

Maar het kan ook zijn dat er leerkrachten bij komen of af gaan waardoor uw kind een andere leerkracht 
krijgt. Ook is mogelijk dat wegens invloeden als gevolg van Passend Onderwijs, de samenstelling van de 
groep aangepast moet worden. 

Natuurlijk moet ook genoemd worden: De jaarlijkse  sprong in het diepe door  leerlingen van de ene bouw 
naar de andere bouw.  

Wat kan uw rol zijn? 
Belangrijk is dat u van het hiervoor benoemde op de hoogte bent . Het is namelijk ons (en dus in zekere 
zin ook uw) kader. Belangrijk is ook te weten dat de regie over al die (eventuele) wijzigingen bij de school 
ligt. School  bepaalt onder controle van de MR de route van uw kind door de school. U kunt er invloed op 
uitoefenen door voorkeuren aan te geven. Maar ook door in gesprek te gaan (het hele jaar door) over uw 
wensen en verwachtingen ten aanzien van onderwijs aan uw kind(eren). Door met argumenten te komen 
waarom u meent dat uw kind iets anders nodig heeft. Maar ook door uw kind te helpen teleurstellingen 
aan te gaan.  

Wat gaat er concreet (ten aanzien van de in- en verdeling van leerlingen) veranderen het komend 
jaar? 
Let op: Dit is een aankondiging van veranderingen in algemene zin. Daar waar de veranderingen U (uw 
kind) raken wordt u persoonlijk mondeling of schriftelijk geïnformeerd via Schoudercom. Dat zal halverwe-
ge juni plaatsvinden. Eerder kunnen er nog geen conclusies getrokken worden.  

De leerkracht adviseert  op basis van argumenten die individueel dan wel op groepsniveau van 
belang kunnen zijn. (waarbij uw argumenten een rol kunnen spelen) Toezeggingen kunnen  niet 
worden gedaan. 

De directie bepaalt uiteindelijk de indeling. 

Parkwijk : Geen veranderingen, behalve natuurlijk de overstap naar een andere bouw.  

Muziekwijk:  Aantal groepen gelijk: dus ook hier de overstap van bouw naar bouw.  

Randstad : Aantal groepen blijft gelijk maar de verdeling verandert en dat heeft  gevolgen voor de inde-
ling. Er gaat een onderbouw af en er komt een middenbouw bij. Dat betekent dat er horizontaal verdeeld 
zal  gaan worden. Zowel in de onderbouw als in de middenbouw.  

De tussenbouwen van Inge Kluin en Esther worden bovenbouwgroepen en dat kan eventueel gevolgen 
hebben voor de verdeling (horizontaal). 

Bovendien wordt het  steeds belangrijker de groepen te bezien op het sociale verband. Meer en meer 
zien we dat niet alle combinaties van leerlingen vanzelfsprekend en werkbaar zijn. De behoefte aan een 
passende aanpak bij leerlingen heeft consequenties voor de samenstelling van de groep en zeker ook 
voor de inzet van de leerkracht (specialisaties) Ook dit aspect kan betekenen dat we leerlingen horizon-
taal willen verplaatsen.  

Nogmaals : U wordt geïnformeerd via Schoudercom .nl 

Verder verwijs  ik U naar de “informatie bij de kalender” (op de website) waar onder het kopje De 

Bouwen nog wat “spelregels staan vermeld”.  
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SPORTDAG 

Op vrijdag 5 juni a.s. hebben wij onze sportdag. 

Wij hebben deze dag veel hulp van ouders nodig dus als u tijd en zin hebt meldt u zich dan a.u.b. aan. 

U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Schoudercom. 
Ook nadere informatie over de dag zelf ontvangt via Schoudercom. 

 

VOORAANKONDIGING 

BBQ 

Op 12 juni a.s. houden wij de jaarlijkse BBQ als afsluiting van het schooljaar en bedankje voor alle  
behulpzame ouders. 
Via Scoudercom zullen wij u uitnodigen om u aan te melden. 

Wij verkopen strippenkaarten. Voor volwassenen betaald u € 3,00 en voor kinderen € 2,00. 

Nadere informatie volgt later maar geeft u zich wel vast op zodat wij rekening kunnen houden met de aan-
tallen. 

 

PRAKTIJK VERKEERSEXAMEN GROEP 7 

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7 hun praktijk verkeersexamen op de fiets gedaan. 
Het was een succesvol examen want Iedereen is geslaagd.  
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