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Ouderenquête 2021-2022
De ouderenquête is verspreid via de mail en kan t/m 29 juni ingevuld worden.
Boeken inleveren
De bibliotheekkasten worden volgende week opgehaald en dat betekent dat we alle boeken vrijdag
graag weer op school willen hebben.
Oudercontacten
In de week van 4 juli is er weer gelegenheid voor een 10-minuten gesprek voor groep 1 t/m 7. U
kunt zich weer intekenen via het ouderportaal.
Doordraaien groepen
Woensdag 13 juli gaan alle kinderen 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!
Formatie
De formatie is bekend en zal er volgend schooljaar als volgt uitzien:
Groep

1

2

3

4

5

6

7

8

Ma.mo

SG

SG

NZ

NZ

SD

SD

HM

HM

Ma.mi
Di.mo
Di.mi
Wo.mo
Do.mo
Do.mi
Vr.mo
Vr.mi

SG
SG
SG
MT
MT
vrij
MT
vrij

SG
SG
SG
MT
MT
vrij
MT
vrij

NZ
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB

NZ
LB
LB
LB
LB
LB
LB
LB

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

Onderwijsassistent
SW

IB

SW
SW
SW
SW
SW
SW

Directie

SG
SG
SG

NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ

SG= juf Sandra Graafstra,
SD = Meester Sicco Dekker
MT= juf Marita Tuinstra
HM= juf Henriëtte Moek
LB= juf Lianne Busstra,
NZ = juf Nynke van der Zijl
SW = juf Sabien begeleidt leerlingen of groepjes leerlingen uit verschillende groepen.
N.B.: We zullen eerst nog af moeten wachten of juf Sabien na de vakantie alweer aan het werk kan.

Onze formatie wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober op school zat. (Dit wordt
veranderd naar 1 februari, we zitten nog in een overgangsjaar.) Doordat we afgelopen jaar relatief
weinig leerlingen hadden zitten we wat krapper in de formatie. Gelukkig kunnen we met inzet van
de NPO-gelden toch gewoon met vier klassen blijven werken, waarbij er steeds 2 groepen worden
gecombineerd. Naar verwachting zitten we volgend jaar weer iets ruimer in de formatie aangezien
er dit schooljaar 22 leerlingen zijn ingeschreven! Er zullen 13 leerlingen van school afgaan doordat
ze bijvoorbeeld in groep 8 zitten of gaan verhuizen.
Evaluatie schoolontwikkelingspunten 2021-2022
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Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt. Hierin staat concreet omschreven
waaraan we dat schooljaar zullen gaan werken. In deze info kunt u een terugblik over het
schooljaar 2021-2022 lezen en een vooruitblik op het jaarplan voor het schooljaar 2022-2023.
Implementatie Digikeuzebord en leerlingvolgsysteem groep 1/2
In groep 1/2 is dit jaar een start gemaakt met het gebruik
van het Digikeuzebord. Digikeuzebord biedt digitaal
een keuzebord, waarop leerlingen zelf hun activiteit
kunnen kiezen via een onlineprogramma. De leerkracht beschikt zo over statistieken die o.a.
aangeven wie met wie heeft gespeeld en ziet welke activiteiten favoriet zijn. Ook kunnen er
middels de weekplanner activiteiten vooraf worden klaargezet. Naast de leerlijnen voor groep 1-2
zijn ook de leerlijnen voor peuters en voor groep 3 zichtbaar. Door de combinatie van deze functies
is het mogelijk spelenderwijs, doelgericht activiteiten aan te bieden.
Het programma is best uitgebreid en er liggen nog kansen om hier meer de diepte mee in te gaan.
Volgend schooljaar komt er een specialist bij ons langs om ons daar verder mee op weg te helpen.
Implementatie schrijfmethode “Pennenstreken”
Groep 1 t/m 4 is dit jaar gestart met de nieuwe methode voor schrijven.
De methodiek biedt verbonden schrift én blokschrift aan. Hierdoor leren
kinderen die moeite hebben met schrijven toch goed leesbaar te
schrijven. Vanaf het schooljaar 2022-2023 gaan we in alle groepen werken
met deze schrijfmethode.
Implementatie Blink Wereld
Groep 3 t/m 8 is dit jaar gestart met Blink Wereld voor wereldoriëntatie
(geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek). Deze methode gaat
uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken
en onderzoeken. Een gecombineerde digitale methode voor
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap/techniek,
burgerschap. De kinderen zijn enthousiast over de nieuwe methode. Wij
willen nog kijken naar de lesroosters om de structuur in het aanbod te optmaliseren.
Didactisch handelen (EDI)
Dit schooljaar zijn er klassenbezoeken geweest, samen met een onderwijsbegeleider, om te
bekijken hoe EDI (Expliciete Directe Instructie) wordt toegepast. Alle leerkrachten hebben het boek
gekregen, zodat ze dit als naslag werk kunnen gebruiken. Het is mooi om te zien dat de
verschillende stappen toegepast worden in de klassen. Het blijft een vast onderdeel van de
gesprekkencyclus bij ons op school. Volgend schooljaar komt hier een vervolg op.
Inzet NPO-gelden
Van het “Nationaal Programma Onderwijs” zijn er gelden beschikbaar gesteld door de overheid om
eventuele leerachterstanden door Corona bij leerlingen weg te werken. Door deze gelden kon
groep 5/6 gesplitst worden (eerst 3 dagen per week en later door het vertrek van Heleen nog 2
dagen per week) en kreeg Sabien een uitbreiding van haar werktijdfactor. Naast extra personeel is
er ook extra rekenmateriaal aangeschaft. Met dit materiaal kunnen wij gerichter hulp bieden aan
leerlingen wanneer zij moeite hebben met een specifieke leerlijn. We zijn tevreden over de inzet
van deze gelden.
BLP (Building Learning Power)
De nascholing die gepland stond voor dit schooljaar kon niet doorgaan.
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Er is een nieuw Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Met de invoering van passend onderwijs is
iedere school verplicht om een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In
het Schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan
bieden. Wanneer de MR akkoord is, dan wordt deze op de website van school geplaatst.
Zicht op ontwikkeling
Dit schooljaar hebben we met het team gekeken naar een andere manier om zicht te krijgen op de
groepen, waarbij de hoeveelheid administratie verminderd kan worden. Wat gaat er veranderen?
Voor u als ouder(s) niet veel. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 gaan vanaf volgend schooljaar met
periodeplannen werken. Dit biedt een mooi overzicht van de groepen bij de vakgebieden rekenen,
begrijpend/technisch lezen, spelling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zit ook een analyse
in van de Cito-toetsen. Hierdoor weten de leerkrachten precies waar de groep en de individuele
kinderen aan moeten werken. Deze onderwijsbehoefte wordt weggezet op een planning. Volgend
schooljaar gaan we het periodeplan meerdere keren evalueren en leggen we afspraken vast.
Leerlingen die dat nodig hebben krijgen nog steeds aan individueel plan dat met ouders besproken
wordt.
Gymnastiek
We vinden het belangrijk dat de kinderen gymles krijgen van bevoegde leerkrachten. We zijn dan
ook blij dat juf Lianne volgend schooljaar start met de opleiding. Ze mag vanaf volgend schooljaar
gelijk gymlessen gaan geven, omdat dit een verplicht onderdeel is van de opleiding. Ze zal in
verschillende groepen gymlessen moeten verzorgen. De leerkrachten nemen dan lessen van elkaar
over. Intern zijn we nog aan het kijken wie groep 7/8 gymles kan geven, in ieder geval de
toestellessen, omdat juf Henriëtte de bevoegdheid niet heeft.
Schoolontwikkelingspunten 2022-2023
OP1 Implementeren schrijfmethode Pennenstreken groep 5 t/m 8
OP1 Implementeren periodeplannen groep 3 t/m 8
OP1 D-BOS uitvoeren
OP1 Kwaliteitskaart rekenen maken.
OP2 Implementeren nieuw leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8 (het oude systeem van Cito stopt.
We kiezen tussen CITO leerling in beeld of IEP leerling volg systeem)
OP3 Didactisch handelen vervolg
KA1 Uitvoeren kwaliteitszorg (vragenlijsten, enquêtes, etc.)
KA1 Start visie-traject met het team.
Wie zijn wij als team? Waar willen wij voor staan? Hoe maken we dat zichtbaar?
KA1 Schoolplein vervolg
KA1 Binnenruimte school wordt aangepakt om zo een mooi leerplein te realiseren.
SK1 Veiligheidsbeleid: Doorgaande lijn Kanjertraining bespreken
Uitvoering NPO-gelden
ACTIVITEITEN
Afscheid groep 8
Donderdag 7 juli wordt er weer een gezellige activiteit georganiseerd voor groep 8.
Laatste schooldag
Achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt aan de organisatie van de laatste schooldag. Wij
houden u op de hoogte!
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INFORMATIE UIT DE GROEPEN
Groep 3/4 Vakantielezen
Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in
de zomer kun je overal lezen. En met Vakantielezen van de
Bibliotheek wordt lezen extra leuk! Gaan jullie deze zomer mee
op reis? Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor
beginnende lezers. De bibliotheek biedt dit digitale
zomerleesprogramma aan voor kinderen uit groep 3 en 4. Met
Vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de
schoolvakantie op peil houden. Op de website www.vakantie-lezen.nl reizen jullie langs 6 landen.
Van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. In ieder land doen jullie
opdrachten en zo proberen jullie in elk land de schat te vinden. Met de digitale schattenjacht
maken jullie ook nog eens kans op leuke prijsjes.
Schoonmaken van de ontwikkelmaterialen groep 1 t/m 4
Dit schooljaar maken we weer graag gebruik van uw hulp! gaat hierbij vooral om het schoonmaken
van materialen van groep 1/2 en groep 3/4. Het gaat dan om puzzels, constructiematerialen enz.
Vanaf maandag 4 juli zullen we de materialen op de pleinen klaarzetten, zodat u ze daar weg kunt
halen. Even binnen komen mag natuurlijk ook. Graag uiterlijk donderdag 14 juli de spullen retour.
Op woensdag 13 juni gaan we om 10:30 uur klassen en overige ruimtes opruimen/schoonmaken.
Daar kunnen we ook goed hulp bij gebruiken! U hoeft zich niet aan te melden hiervoor. Kom
gewoon langs en neem schoonmaakspullen mee.

Informatie schooljaar 2022-2023
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
3 september

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Dit jaar hebben we, het team en de MR, gekozen voor twee weken meivakantie, zie schema
hierboven. Daarnaast blijft er niet veel meer over om de kinderen extra vrij te geven. De overige
uren worden ingezet op:
- woensdag 15 februari
- woensdag 28 juni
- De vrijdagmiddag voor de zomervakantie
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/OUDERVERENIGING
Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kan dat ook via de mail mr.destelling@comprix.nl
Mocht u vragen hebben aan de OV of hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten, dan kan dat ook
via de mail ovobsdestelling@gmail.com
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AGENDA
Juni
18
19
23
27
29
30
Juli
1
4
4
7
8
13
14
14
15

Juf Sabien jarig
Vaderdag
Musical groep 7/8
MR-vergadering 19:30 uur en OV-vergadering 19:30 uur
Kinderen vrij! (inzet marge uren) Administratiedag
Info nr. 21
Muziekles van Crescendo voor groep 7/8
Tostiweek! Ma: groep 1/2, di: groep 3/4, do: groep 5/6, vrij: groep 7/8
Deze week contactgesprekken
Afscheid groep 8
Rapporten mee
Schoonmaakochtend vanaf 10:30 uur
Info nr. 22
Schoolreis groep 1/2 D’Elf Ieken in Elsloo
Laatste schooldag. Kinderen vrij om 12.30 uur. Start zomervakantie t/m 28 augustus

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar: directie.destelling@comprix.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl
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