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Hierbij presenteren wij de personele inzet voor het schooljaar 2021-
2022. Afgelopen maandag hebben er sollicitatie gesprekken plaats-

gevonden. We hebben een aantal nieuwe medewerkers kunnen be-

noemen. De volgende nieuwe teamleden kunnen we verwelkomen:  

Tessa Janssen, Marielle Janssen en Rianda Prijs  

We zijn blij dat Tessa, Marielle en Rianda ons team komen verster-

ken. Fijn dat we in een tijd van een leraren tekort goede ervaren 
leerkrachten hebben kunnen vinden voor de openstaande vacatu-

res. In de volgende nieuwsbrief stellen onze nieuwe medewerkers 

zich aan u voor. 

 
Personele inzet 

Personele inzet 1 

Toelichting 2 

Kamp 2 

Studiedag 2 

Kalender 3 

Foto’s 3 

In dit nummer: 

Groep 1/2 

Groep 2 

Nelleke 5 dagen 

Nelleke 5 dagen 

 

Groep 4 

Groep 1 

Tessa 3 dagen 

Tessa 3 dagen 

Arianne 2 dagen 

Arianne 2 dagen 

Groep 3 

Groep 3/4 

Anouk 4,5 dagen 

Anouk 4,5 dagen 

Tessa 0,5 dag 

Tessa 0,5 dag 

Groep 5 Alet 4,5 dagen Arianne 0,5 dag 

Groep 6 Marielle 3 dagen Arianne 2 dagen 

Groep 7/8 Sandra 4,5 dagen Tessa 0,5 dag 

Gym Rianda 2 dagen  

Onderwijs assistent Sanne 3 dagen  

Intern begeleidster Patricia 2 dagen  

Directeur Evert 2 dagen  

NPO 

• RT 

• KM (zie blz 2) 

• R/P (zie blz 2) 

 

Caroline 2 dagen 

Vacature 

Caroline 1 dag 

 

Patricia 1 dag 

 



Toelichting op formatie 

We starten in het nieuwe schooljaar met 

een aparte groep 3 en een aparte groep 4. 
Waarschijnlijk zal na de kerstvakantie deze 

groep worden samen gevoegd tot 1 groep.  

Na de kerstvakantie splitsen we groep 1/2 

in twee groepen. Tot de kerstvakantie zal de 
onderwijs assistent groep 1/2 ondersteu-

nen. Na de kerstvakantie gaat deze onder-

steuning naar groep 3/4. 

In de aanloop op het nieuwe schooljaar zul-

len de leerkrachten van groep 3 en 4 deze 
ouders informeren over de groepsvormende 

activiteiten voor deze groepen. Deze activi-
teiten hebben als doel na december een goe-

de gezamenlijke start te kunnen maken. 

We starten in het nieuwe schooljaar met 
een vakdocent gym. We verwachten ons 

gymonderwijs zo te kunnen versterken. 

NPO staat voor Nationaal Programma On-

derwijs. Dit extra geld vanuit de overheid 
gaan wij inzetten op: 3 dagen remedial tea-
ching, nascholing, 1 dag extra tijd voor 

groepsleerkrachten en de intern begeleidster 
t.b.v. monitoring en aansturing van de plan-

nen van de leerlingen/groep. Er staat een 
vacature open voor een kwaliteitsmedwerker 

onderwijs voor een aantal Neder– Betuwe 

scholen.    

 Kamp 

Op kamp moesten we in de bubbel blijven 

maar dat was geen probleem! We hadden 
toch een groot bos eromheen. We moesten 

eerst ver fietsen maar dat was het waard! 
We hebben lekker gegeten en leuke dingen 

gedaan zoals lasergamen, vla twister, 
bordspellen, levend stratego maar niet te 

vergeten de groep 8 eindquiz. We hadden 
zooi gemaakt dus moes-

ten we dat op het eind 
natuurlijk ook weer op-

ruimen. Het ging snel 
voorbij maar was zeker 

leuk!  

Studiedag 
Op maandag 7 juni stond er een studie-

dag op het programma. De leerlingen wa-

ren een dagje vrij.  

De studiedag stond in het teken van het 

jaarplan 2021-2022. Wat gaan we vol-
gend schooljaar verder verbeteren was de 

centrale vragen.  

Met 7 leerlingen zijn we in gesprek ge-

gaan over de zaken die de leerlingen wil-
len verbeteren. De basis voor dit gesprek 

was de uitslag van de duovragenlijst die 
de leerklingen van groep 5 t/m 8 in de-

cember hebben ingevuld. 

Samen met een ouder van de medezeg-

genschapsraad gingen we in gesprek over 
verbeteren punten vanuit de ouders. Ver-

beterpunten 2021-2022: 

• Technisch lezen en begrijpend lezen  

• Talenten van leerlingen  

• SEO - Fijne sfeer  

• Andere manier van samenwer-

ken/rol van leerkracht  

• Datamuur in de klas en teamkamer  

• Schrijfmethode 

(blokletters/schrijfletters)  

• EDI borgen (effectieve directe in-

structie) 

In de komende periode worden deze pun-
ten verder worden uitgewerkt. Er zal ook 

weer een jaarplanposter worden gemaakt. 

Aan het begin van het schooljaar zullen 

we de verbeteringen concreet maken. 

Tijdens deze studiedag informeerde een 
spreker ons over de verschillende metho-

des technische lezen. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 14 t/m 18 juni   toetsweek 1 

 21 t/m 25 juni  toetsweek 2 

 24 juni   inloopochtend 

 28 juni   overdrachtsmiddag 

 5 t/m 8 juli  rapportbespreking 

 5 juli   broertjes en zusjesavond 

 9 juli   inloopochtend 

 12 juli   doorschuifdag 

 14 juli    afscheid groep 8 

 16 juli 14.00 uur  start zomervakantie 

 

 

  

25 juni verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


