
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Maandag  3 juni sportmiddag 7-8 

Maandag 10 juni pinksteren, vrij 

Dinsdag 11 juni schoolkamp 7-8 (t/m 14 juni) 

Donderdag 13 juni OR 

Vrijdag 14 juni volgende nieuwsbrief 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Hectische weken, waarin de nodige besluiten worden genomen voor 

komend schooljaar en verder. 

Zo hebben we deze week knopen doorgehakt over de schooltijden 

(continurooster), de groepsindeling en de kaders voor de jaarplanning. 

Over de eerste twee zaken kunt u verderop lezen. 

Daarnaast maken we keuzes voor de komende periode van 4 jaar. Dit in het 

kader van het nieuwe schoolplan (periode 2019-2023). Die keuzes kunnen 

we deels al maken, waar het de specifieke schoolontwikkeling betreft. Zo 

staan de invoering van Hallo Wereld (levensbeschouwelijk onderwijs), een 

nieuwe methode voor rekenen en voor Engels en ook een project PO-VO 

(over de overgang naar het voortgezet onderwijs) op het programma. Dat 

laatste is in samenwerking met de RSG. 

Zoals ieder jaar betekent dit dat er veel overleg gevoerd wordt, het 

aanvankelijk allemaal een brij aan informatie lijkt en uiteindelijk ook allemaal 
weer op zijn pootjes terecht komt 😉 

Maar nu genieten we eerst van een lang weekend. 

Veel leesplezier en geniet van het mooie weekendweer (zondag mogelijk al 

richting 30 graden, hoorde ik. 

 

Wat actueel is 
Aanwezigheid Jan: 
 
dinsdag    4 juni 
woensdag   5 juni  
donderdag 13 juni 
vrijdag  14 juni 
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Zoals u ongetwijfeld al hebt opgemerkt, wordt het plein opgeknapt. 
Leerlingen van de bovenbouw zijn, tijdens de ateliers, volop met verf en 
kwast in de weer. Onder het toeziend oog van meester Frank krijgen de 
‘jollebollen’, de belijning op het kleuterplein en ook de pannakooi weer een 
frisse uitstraling. En er staat nog meer op de planning. Dat is best een grote 
klus, die dan ook niet één, twee, drie gereed is. Maar het wordt weer mooi! 
Goed werk bovenbouwers! 

Plein  

Vorige week werden we geconfronteerd met ‘gedoe’ rondom de uitslagen 
van de eindtoetsen. Dat heeft landelijk voor de nodige verwarring en 
ergernis gezorgd. Hier valt echter Bureau ICE (van de IEP-toets) en de 
uitgevers van de andere eindtoetsen niets te verwijten. De scores klopten. 
De fout was gemaakt bij de expertgroep, door het ministerie in het leven 
geroepen, die de vertaalslag van score naar schooladvies heeft 
genormeerd. Voor een grote groep leerlingen betekende dit, dat dat 
schooladvies (vanuit de eindtoets, dus niet te verwarren met het advies vn 
de leerkracht) moest worden bijgesteld. Op onze school trof dat drie 
leerlingen. 
Behalve dat dat voor de betreffende leerlingen heel vervelend was, leverde 
het ook de leerkrachten een berg extra werk op. Hulde aan Frank en Astrid 
voor de voortvarende wijze waarop ze hiermee aan de slag zijn gegaan. 
 

IEP  

Menig ouder is al bezig met de planning voor komend schooljaar. Het eigen 
werkrooster, het regelen van opvang voor de kinderen. Daarvoor is het van 
belang te weten hoe de schooltijden op de Beatrixschool er uit komen te 
zien. 
We starten in augustus met een continurooster volgens het ‘5-gelijke-dagen-
model’. De schooltijden komen er dan als volgt uit te zien: 
Van 8.30 tot 12.00 en van 12.30 tot 14.15. 
Dit geldt voor alle groepen op alle dagen. 
Uitzondering vormen de groepen 1-2 op vrijdag. Alleen op die dag geldt 
voor hen, dat ze ’s middags vrij zijn. ’s Ochtends gaan ze dan een kwartiertje 
langer door, dus van 8.30 tot 12.15 uur (alleen groep 1-2 dus!) 
Tussen 12.00 en 12.30 gaan de kinderen met hun leerkracht eten en 
aansluitend buiten spelen. Ook hier een uitzondering voor de groepen 1-2 
wat betreft het buiten spelen. Zij doen dit nadat de overige groepen weer 
zijn gestart (dus na 12.30 uur). 
Met deze schooltijden garanderen we het verplichte aantal lesuren dat 
iedere leerling moeten maken gedurende de basisschoolperiode. 
Bij het vaststellen van de schooltijden hebben we nadrukkelijk rekening 
gehouden met de wensen/voorkeuren die de ouders in de enquête hebben 
aangegeven. 

Continurooster 

Ook over de groepsindeling kunnen we al de eerste informatie verstrekken. 
We werken volgend schooljaar in de volgende groepen: 
* 1-2A 
* 1-2B 
* 3-4 
* 4-5 
* 6-7 
* 7-8 
Daarnaast creëren we extra ruimte (lees: leerkrachturen) voor het realiseren 
van extra workshoprondes. 
Welke leerkracht in welke groep staat is voor 99% rond. We informeren u 
hierover, zodra dat helemaal zeker is. 
Met deze groepsindeling hoeven we geen van de huidige groepen te 
splitsen. Wel worden de huidige groepen 4 samengevoegd. Mocht er 
aanleiding zijn een individuele leerling over te plaatsen naar een andere 
groep, dan neemt de leerkracht daar uiteraard contact over op met de 
betreffende ouders. 
 

Groepsindeling 
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Informatie van derden: 

Help ons zwerfafval opruimen in de wijk. Samen is het heel gezellig! 
 
Wanneer: elke 2e woensdag van de maand 
Hoe laat: 14:30 tot ongeveer 16:00  
Waar: Wijkcentrum de Oerthe 
 
Als dank verdien je met 2 x greenteam een zwembadkaartje 
of na drie keer een bioscoop-/intertoysbon. 
Doe je mee?!?  
 
We starten met wat drinken zodat je rechtstreeks vanuit school kunt 
komen en we eindigen met drinken en wat lekkers. 
Opgave kan via greenteam@wvdemiddenweg.nl Ook als je niet hebt 
opgegeven ben je van harte welkom te komen en dan kijken we of er 
nog ruimte voor je is. Gezellig als je erbij bent!! 
 
Hartelijke groeten van de greenteamcommissie 
 

Greenteam 


