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Finishing touch 

Beste ouder, 

Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is nog niet bekend welke van de 
huidige maatregelen ook na de zomervakantie nog gelden. Wat we weten 
is dat er woensdag 24 juni meer duidelijk wordt als de volgende 
persconferentie wordt gehouden. Ook wij moeten (net als premier Rutte 
met zijn kabinet) ‘met 50% van de kennis voor 100% procent besluiten 
nemen.’ Op schoolniveau gaat het vooral om een aantal organisatorische 
activiteiten tot en direct na de zomervakantie. Verderop in Constantnieuws 
leest u daar meer over. 

U leest in deze nieuwsbrief ook wat volgend jaar de groepsbezetting is. 
Daarin komt u de namen tegen van onze nieuwe collega’s die ik hieronder 
graag aan u voorstel: 
● Juf Nienke van Tilburg heeft onlangs haar PABO-diploma gehaald en 

staat te trappelen om met een eigen groep aan de slag te gaan. Zij 
gaat fulltime aan het werk in groep 6. 

● Juf Frenny Blaauwendraat komt over van de Wilhelminaschool. Juf 
Frenny is al bekend met onze school: eerst als leerling, later als 
stagiaire en invalleerkracht. Volgend jaar werkt zij drie dagen in 
groep 7. Op dit moment is juf Frenny met zwangerschapsverlof. Als 
alles gaat zoals we hopen, zal zij rond de herfstvakantie starten. 

● Juf Malou Snel is ook als stagiaire en invalleerkracht al bekend met 
onze school. Op dit moment werkt zij op De Wegwijzer. Juf Malou 
start in augustus in het verlof van juf Frenny in groep 7. Tussen de 
herfstvakantie en 1 april werkt zij even buiten onze school voor de 
SPCO. Als juf Joke op 1 april met pensioen gaat, komt juf Malou 
weer terug in groep 7. 

Wij zijn heel blij met de komst van de nieuwe collega’s en de oplossing die 
gevonden is voor het vertrek van juf Joke in het volgend cursusjaar. Op 
deze manier is er nu al de nodige duidelijkheid. De nieuwe collega’s zullen 
zich voor de zomervakantie voorstellen in de groep waarin ze na de 
vakantie werken. Hiervoor maken zij een afspraak met de huidige 
leerkracht. 

Nieuwsbrief 
samen spelen + leren = groeien
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In dit verhaal mist u de naam van juf Lizan. Na het vertrek van Hans 
Linschoten werkt zij 4 dagen in groep 7. Hoewel de samenwerking van 
beide kanten goed bevalt, heeft juf Lizan al enige tijd geleden besloten in 
het nieuwe jaar graag op een school buiten onze stichting te willen werken 
om andere ervaringen op te doen dan alleen die binnen de SPCO. Uiteraard 
respecteren wij haar besluit en we hopen dat zij er binnenkort in slaagt die 
nieuwe uitdaging te vinden.  

En zo gaan we de laatste weken in van dit bijzondere cursusjaar. Gelukkig 
weer met alle leerlingen iedere dag in de klas en met de zekerheid dat de 
vacatures met het afscheid van meester Hans, meester Cees (over een 
paar weken) en juf Joke (volgend jaar) naar tevredenheid zijn ingevuld. 
Wij zijn nu al klaar voor het nieuwe jaar! 

met vriendelijke groet, 
namens de collega’s, 

Rob Arnold
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Groepsbezetting 
Enige tijd geleden al hebben we u op de hoogte gebracht dat we de leerlingen 
volgend jaar over 9 groepen verdelen: drie heterogene groepen 1/2, een groep 
3, 4, 5, 6, 7 en 8. 
De Medezeggenschapsraad heeft met deze verdeling ingestemd. 

Vervolgens hebben we in het team met elkaar nagedacht welke leerkracht 
volgend jaar in welke groep werkt. We zijn blij dat we u daarover in deze 
nieuwsbrief kunnen informeren.  
De bezetting ziet er als volgt uit: 

Groep 1/2a:           juf Jacoline (4 dagen) en juf Digna (1 dag) 
Groep 1/2b:           juf Caroline (4 dagen) en juf Digna (1 dag) 
Groep 1/2c:          juf Margriet en juf Nancy 
Groep 3:  juf Marina 
Groep 4:   juf Désirée (3 dagen) en juf Simone (2 dagen) 
Groep 5:  juf Josine (3 dagen) en juf Corine (2 dagen) 
Groep 6:  juf Nienke 
Groep 7:  juf Frenny (3 dagen) en juf Joke (2 dag) 
Groep 8:  juf Karen (3 dagen) en juf Marijke (2 dagen) 

Een korte toelichting: 
● Juf Letta verzorgt de interne begeleiding en de individuele leerlingenzorg. 

Zij coördineert ook de hulp die leerkrachten aan kinderen in de (eigen) 
groep geven.  

● Juf Digna en juf Joke zijn beiden 1 dag per week inzetbaar voor 
individuele leerlingbegeleiding. 

● Juf Margriet Beekman werkt als onderwijsassistent. Zij biedt twee dagen 
per week extra hulp aan kinderen in met name de middenbouwgroepen. 
Deze hulp vindt zowel plaats in de groep als daarbuiten. 

● Leerkrachten die in een duobaan werken, stemmen hun vaste werkdagen 
onderling af. 

● Er worden onderzoeksgroepen gevormd voor de kinderen uit de groepen 
5-6 en uit de groepen 7 en 8.  

● De gelden vanuit de overheid om de werkdruk te verlagen, worden 
ingezet om leerkrachten uit te roosteren voor gesprekken, 
lesvoorbereidingen, lesbezoeken en/of administratie. Juf Yvonne doet op 
zo’n dag de vervanging.  

Met deze bezetting zijn wij ervan overtuigd dat we ook komend jaar uw 
kind(eren) zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden!
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Over diverse geplande activiteiten 

Omdat de huidige kabinetsmaatregelen in elk geval tot de 
zomervakantie gelden, hebben we de volgende besluiten moeten 
nemen: 

1. De jaarlijkse schoonmaakavond op maandag 13 juli komt te 
vervallen. Wel zullen de leerkrachten van groep 1/2 vragen welke 
ouders thuis speelgoed schoon willen maken. 

2. De meesterlijke juffendag waarop toevalligerwijs alle leerkrachten 
jarig zijn, wordt geannuleerd. Wel zal iedere leerkracht in de 
laatste week voor de zomervakantie een gezellige, afsluitende 
activiteit verzorgen in de groep. De groepen met twee 
leerkrachten boffen dus met twee activiteiten op twee dagen. 

3. De kennismaking met de nieuwe leerkracht(en) gaat als volgt: de 
leerkracht(en) bezoekt/bezoeken dit keer de groep in het huidige 
lokaal voor een korte ontmoeting. 

Verder is het besluit genomen om het in september geplande 
schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 door te schuiven naar het 
voorjaar. De nieuwe datum wordt z.s.m. bekend gemaakt. Het 
kleuterfeest gaat die maand wel door. De leerkrachten en ouders 
passen de organisatie op zo’n manier aan dat de kinderen uit de drie 
verschillende groepen om de beurt aan activiteiten deel kunnen nemen. 

Ook voor twee andere activiteiten die op onze school aan het begin van 
het schooljaar worden georganiseerd, wordt alvast nagedacht over 
mogelijke alternatieven. Het gaat om de informatieavonden en het 
schoolkamp van groep 8. Zodra daarover meer bekend is, wordt u 
daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. 
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Vragenlijst 

Allereerst: bedankt voor het invullen van de vragenlijst. We hebben 87 
reacties ontvangen. Die geven een goed beeld hoe u als ouder de 
periode van onderwijs op afstand heeft ervaren. 

In grote mate is er tevredenheid over het leerstofaanbod, de organisatie 
en de communicatie. De wekelijks verstuurde filmpjes worden vaak 
genoemd en zijn erg gewaardeerd. Het was leuk om dat met elkaar te 
doen! 

Uiteraard zijn er ook punten genoemd die minder positief verliepen, 
maar dat ging feitelijk om incidentele reacties. Over één aspect zijn door 
u wel meerdere opmerkingen gemaakt. Het betreft de keuze bij het 
opengaan met halve groepen voor twee hele dagen (maandag en 
donderdag of dinsdag en vrijdag) en twee shifts op woensdag. De uitleg 
daarvoor is heel simpel.  

Na iedere persconferentie begonnen we de volgende dag met een 
Directeurenoverleg waarin alle directies van de SPCO-scholen waren 
vertegenwoordigd. In dat overleg bespraken we samen met de voorzitter 
van het college van bestuur de consequenties van de aangekondigde 
maatregelen. Vervolgens trokken we één lijn in de besluitvorming. Dit 
om onrust te voorkomen onder zowel personeel als ouders. Zo ook bij 
bovengenoemde keuze.  

En natuurlijk zijn er bij ieder besluit voor- en tegenstanders. Maar het 
feit dat we binnen de Stichting zo goed samenwerken, heeft vooral heel 
veel duidelijkheid gegeven.
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Muzieksubsidie 

Dit is het derde en laatste jaar dat we via een subsidie vanuit de overheid 
een impuls kunnen geven aan het muziekonderwijs op onze school. In die 
tijd heeft meester Bauke ieder jaar 30 lessen gegeven in de groepen 1 t/m 
4. Voor de groepen 5 t/m 8 verzorgde hij gedurende het jaar een aantal 
blokken met muzieklessen. Daarnaast werden er voor de kinderen in deze 
leerjaren muzikale workshops georganiseerd. 

Het belang van goed muziekonderwijs vinden wij zó belangrijk dat we alles 
geprobeerd hebben om in het nieuwe formatieplan voldoende financiële 
ruimte te creëren om het huidige  aanbod voor de kinderen te continueren. 
En dat is gelukt! Inclusief meester Bauke. Het betekent dat de kinderen 
ook volgend jaar verzekerd zijn van een hoogwaardig muzikaal aanbod.

Ouderplatform 

Door het Coronavirus is het ouderplatform dit jaar drie keer 
bijeengekomen. De eerste keer hebben we met elkaar gesproken over de 
pijlers van het nieuwe koersplan en wat die voor onze school kunnen 
betekenen. De tweede keer ging het over de zelfstandigheid van 
leerlingen en hun aanwezigheid bij het 10-minutengesprek. De laatste 
keer was de praktische invulling van onze levensbeschouwelijke identiteit 
het gespreksonderwerp.  

Het waren boeiende gesprekken met enthousiaste ouders. Zó enthousiast 
dat ze volgend jaar graag weer deelnemen. De nieuwe gespreksdata 
worden aan het begin van het nieuwe cursusjaar bekend gemaakt. 

Door het vertrek van een aantal ouders omdat hun kind van school gaat, 
wordt de groep echter kleiner. Genoeg om mee door te gaan, maar wat is 
het fijn als er nieuwe ouders bij komen. De hoeveelheid tijd valt mee: 4x 
per jaar ongeveer anderhalf uur. 
En: solliciteren hoeft niet. Uw aanmelding betekent automatisch toegang 
tot het ouderplatform.  
Nieuwsgierig geworden? Ik zie uw reactie graag tegemoet: 
rob.arnold@spco.nl!
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