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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 21.

Met Sprongen Vooruit

Simone, Anita en Herminda hebben de afgelopen maanden een cursus gevolgd om te
kunnen werken met de leskist Met Sprongen Vooruit 7/ 8. Zo worden de rekenlessen
meer interactief en afwisselend.

Van de Ouderraad
In de laatste ouderraadsvergadering is ook vooruit gekeken naar het nieuwe cursusjaar.
Aleida Boonen zal het voorzittersstokje overnemen van Sylvia Engelgeer. Heel erg
bedankt dat je dit jaar deze rol op je nam, Sylvia. Het vraagt niet alleen veel tijd, maar
soms ook tact en mensenkennis om een goede voorzitter te zijn. En dat was je! Karen
van Gelder wordt de vaste notulist. Lisette van ’t Slot blijft onze gewaardeerde
penningmeester. Je hebt goed op de centjes van alle ouders gelet, Lisette. Er was
zelfs ruimte om het tekort op het schoolkamp aan te vullen. Voor volgend jaar zal om
deze reden de bijdrage aan het schoolkamp van €50,- naar €55,- verhoogd worden. De
begroting voor volgend jaar ziet er weer strak uit. Op aanvraag is deze in te zien.

Juf Herma en juf Rita zijn bij de OR aanwezig namens het team. Volgend jaar zal juf
Marieke het stokje overnemen van juf Herma, die dit 12 jaar met veel plezier, maar ook
waardering (begreep ik) heeft gedaan.

Klassenverdeling: een vooraankondiging
Na veel gepuzzel en geschuif is de klassenverdeling zo goed als rond. Volgende week zal
deze in het Schakeltje worden gepubliceerd. Dan hopen we ook meer duidelijkheid te
hebben over de 2 vacatures (juf Herminda en juf Anita vertrekken aan het eind van dit
schooljaar) in de middenbouw.
Er kwamen nogal wat uitdagingen op ons pad. Graag nemen wij u mee in onze zoektocht:
-Al 2 jaar gebruikt de Schakel reserves. Daardoor kon het aantal leerlingen per groep
onder het landelijk gemiddelde blijven. Nu zijn de reserves uitgeput. Gelukkig zitten
we wel in de lift wat betreft het aantal leerlingen dat aangemeld wordt op de Schakel.
-Het ministerie presenteert regelmatig een sigaar uit eigen doos. In de media komt
dan dat er geld naar het onderwijs gaat, maar deze gelden worden gecompenseerd met
inhoudingen op een ander terrein. Van Zoetermeer hoeven we wat dat betreft geen
extra geld te verwachten. Concreet: de Schakel moet ongeveer 0,5 formatieplaats
bezuinigen.
-We willen toch met 13 groepen gaan werken, omdat er anders grote
(combinatie)groepen ontstaan. Omdat we hier niet de formatieve ruimte voor hebben, is
er bezuinigd op ondersteunende taken. Zo zal juf Barbara op vrijdagochtend voor de
klas gaan. Op deze ochtend voerde zij vaak kindgesprekken. Die zullen nu door de
leerkrachten gevoerd moeten worden. Ook zal juf Mieke om de week aanwezig zijn op
Schakel 2 voor plusuren. Om er zorg voor te dragen dat deze belangrijke taak wel
doorgang vindt, zal juf Rita juf Mieke assisteren en krijgen de plusleerlingen toch elke
week les. Tenslotte gaan we op de vrijdag in de bovenbouw werken met een gymrooster
waarbij de leerkracht door wisselt terwijl onze vakleerkracht Tijmen een groep les
geeft. Op vrijdagmiddag willen we klassendoorbrekend creatieve vakken aanbieden,
waarbij we een beroep op (groot)ouders zullen doen en waar ook onderwijsassistenten
bij ingeschakeld zullen worden.
-We gaan volgend jaar werken met een groep 2/3. Voor de Schakel een ongewone
combinatie, maar in den lande zijn hier goede ervaringen mee. De leerkrachten die les
gaan geven aan deze groep zijn zich al aan het inlezen en volgen een cursus. Volgende
week krijgt u te zien in welke groep uw kind is ingedeeld.

Wenmiddag
Op donderdag 11 juli gaan de kinderen van S1 om 14.00 uur naar hun nieuwe groep, waar
ze kennis maken met de leerkracht(en). Ook nieuwe leerlingen die tussen juni en
oktober 4 jaar worden en die starten op de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar,
zijn dan welkom in op de Schakel. Onder de link vinden de ouders van nieuwe leerlingen
de welkomstbrief en onder deze link informatie voor ouders van nieuwe leerlingen.

Agenda juni
Dag
Vr
Vr

Datum Tijdstip
Activiteit
21/06
Juf Bernice jarig
21/06 08.30-12.00 Juf Marloes B vervangt juf Denise

Plaats Voor
5a
1c

Vr
Vr
Zo
Ma
Wo
Do
Do
Vr
Zo

21/06 08.30-12.00
21/06 13.15-15.15
23/06
24/06 13.15-15.00
26/06 08.30-12.30
27/06 08.30-15.15
27/06 15.15
28/06 08.30-15.15
30/06

Juf Elles vervangt juf Crista
Juf Marloes B vervangt juf Herminda
Juf Herma jarig
Uitje naar Bitt Harderwijk
Juf Marloes B vervangt juf Marion
Juf Marloes B vervangt meester Theo
Rapport mee
Juf Marloes B vervangt juf Herminda
Juf Simone jarig

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

1a/ 2a
7
3a
Plusklas
4b
8a
1-7
7
8b

