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Een  nieuw  schooljaar  

Hoe  zien  de  nieuwe  groepen  volgend  schooljaar  
eruit  en  wie  wordt  de  leerkracht  in  welke  groep?  
Zoals  beloofd  geeft  deze  VLOTte  Babbel  daar  
meer  informatie  over.    

Wat  verandert  er?  

Niet  alles  blijft  bij  het  oude!  We  beginnen  met  
een  uitleg  over  wat  er  anders  wordt  in  het  
nieuwe  schooljaar.  

Van  combinatiegroep  naar  stamgroepen  en  
instructiegroepen  

Wij  werken  al  jaren  met  combinatiegroepen.  Er  is  
daarin  aandacht  voor  de  verschillende  niveaus  van  
kinderen.  Wij  merkten  echter  dat  dit  beter  kon.  
De  nieuwe  organisatie  is  een  verbetering:  
kinderen  krijgen  meer  aandacht  op  hun  eigen  
leerniveau.  Dit  geeft  meer  rust  en  duidelijkheid  
voor  iedereen  en  hopelijk  ook  betere  resultaten.  
  
Korte  uitleg.  
  
We  proberen  in  deze  VLOTte  Babbel  uit  te  leggen  
hoe  dit  werkt.  Misschien  is  dit  niet  gelijk  duidelijk.  
Heel  simpel  gezegd  verandert  er  niet  zoveel:  het  
aantal  groepen  blijft  hetzelfde.  Alleen  bij  de  
vakken  rekenen  en  spelling  splitsen  we  de  
groepen  3  tot  en  met  8.  Op  die  momenten  werken  
we  met  veel  meer  leerkrachten  en  in  alle  lokalen  
van  de  school.  We  kunnen  dan  heel  goed  
aandacht  geven  op  alle  niveaus.  
  
Uitgebreide  uitleg.  
  
Hoe  ziet  een  dag  eruit  volgend  schooljaar,  vanaf  
groep  3?  
  
In  de  stamgroep  start  het  kind  elke  ochtend  om  
half  negen.  Tijd  om  even  met  elkaar  te  delen  hoe  
het  gaat,  ruimte  voor  ieders  verhaal  en  voor  het  
verhaal  uit  Trefwoord  (onze  godsdienstmethode).  
Door  zo  te  starten,  bouwen  we  aan  een  veilige  en  
fijne  groep.    
  

Daarna  start  de  rekenles.  Niet  iedereen  kan  en  
doet  hetzelfde.  Daarom  maken  we  zes  
instructiegroepen  van  A  tot  en  met  F,  elk  met  een  
eigen  leerkracht.  Elke  instructiegroep  zit  in  een  
eigen  lokaal.  Ieder  kind  krijgt  daar  de  uitleg  en  het  
aanbod  dat  het  meeste  past  bij  zijn  of  haar  niveau.  
In  de  instructiegroepen  zitten  daarom  soms  
kinderen  van  verschillende  leeftijden  bij  elkaar.    
  
De  spellingles  pakken  we  hetzelfde  aan  als  de  
rekenles.  Ook  hiervoor  zijn  zes  instructiegroepen.  
Hierin  krijgt  ieder  kind  de  uitleg  en  het  aanbod  
dat  het  meest  passend  is.    
  
Na  de  ochtendpauze  gaan  alle  kinderen  lezen  in  
de  stamgroep.  We  kijken  in  de  loop  van  het  jaar  of  
het  nodig  en  mogelijk  is  om  ook  het  lezen  in  
instructiegroepen  te  doen.  
  
Wat  is  een  stamgroep?  
  
De  stamgroepen  zijn  ingedeeld  op  leeftijd.  Je  kunt  
dit  vergelijken  met  de  groepen  die  we  altijd  
hadden:  groep  3  en  4,  groep  5  en  6  en  groep  7  en  
8.  In  de  stamgroepen  zijn  de  niveaus  van  de  
kinderen  verschillend  en  dat  is  normaal.  Ieder  kind  
is  immers  anders!    
In  de  stamgroep  ben  je  het  grootste  deel  van  de  
dag.  Het  zijn  de  kinderen  met  wie  je  het  meeste  
samendoet  en  samenwerkt.  
  
Wat  is  een  instructiegroep?  
  
In  de  instructiegroep  krijg  je  les  op  het  niveau  wat  
het  beste  bij  je  past.  Niet  te  moeilijk,  niet  te  
makkelijk.  Daardoor  blijf  je  aan  het  leren.    
Het  kan  dus  zijn  dat  in  de  instructiegroep  
leeftijden  verschillend  zijn.  In  de  instructiegroep  
gaan  we  uit  van  niveaus.  Elk  kind  leert  volgens  een  
bepaalde  lijn  en  elk  kind  leert  in  een  bepaald  
tempo.  De  een  wat  sneller  dan  de  ander.  Dat  is  
normaal.    
Elke  instructiegroep  heeft  een  leerkracht  of  
onderwijsassistent  die  uitleg  en  helpt.  
Op  woensdag  hebben  alle  kinderen  gym,  dus  op  
die  dag  is  er  geen  instructiegroep.  
We  hebben  zes  instructiegroepen  van  A  tot  en  
met  F.    
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Wat  verandert  er  nog  meer  volgend  
schooljaar?  

2.  Hoogbegaafdheidsexpert  

Juf  Matthea  Houmes  wordt  ingezet  om  
leerkrachten  te  coachen  bij  het  onderwijs  aan  
hoog-‐  of  meerbegaafde  leerlingen.    

3.  Ziektevervanging.  

We  hebben  te  maken  met  langdurige  
ziektevervanging  van  juf  Anja.  Zij  wordt  voor  een  
deel  van  haar  uren  vervangen  door  juf  Iris  
Dijkshoorn.  Met  de  vervanging  van  de  andere  
uren  zijn  we  op  dit  moment  nog  bezig.  

4.  Afscheid  en  welkom!  

Na  heel  veel  jaren  nemen  we  afscheid  van  
meester  Danny  Kodde.  We  gunnen  hem  zijn  
nieuwe  plek  als  adjunct-‐directeur  op  de  
Cypressenhof.  Maar  wat  zullen  we  hem  missen.  
Gelukkig  blijft  hij  zo  nu  en  dan  binnenlopen  omdat  
hij  begeleider  is  van  stagiaires.  

Juf  Simone  Kant  wordt  onze  nieuwe  collega.  Zij  
gaat  werken  in  de  stamgroep  bovenbouw  (groep  
7/8)  

Indeling  van  de  groepen  en  de  leerkrachten  

1.  De  stamgroepen  

Kleutergroep:  
  
Maandag,  woensdag  en  donderdag:  juf  Sandra  
Kluwen.  
Dinsdag  en  vrijdag:  juf  Lida  Brokking.  
  
Schakelklas  (2  dagen):  
Woensdag  en  donderdag:  juf  Lida  Brokking  
  
Stamgroep  onderbouw  (groep  3  en  4):  
Alle  dagen:  juf  Jacqueline  Mechielsen  
Maandag,  dinsdag  en  vrijdagochtend:  Juf  Anja  de  
Dreu  (zij  wordt  vervangen  door  juf  Iris  Dijkshoorn)  
  

Stamgroep  middenbouw  (groep  5  en  6):  
Alle  dagen:  meester  Mart  de  Kroo  
Alle  ochtenden  behalve  woensdag,  donderdag  de  
hele  dag:  Juf  Farah  Rikers  
Stamgroep  bovenbouw  (groep  7  en  8):  
Alle  dagen:  juf  Simone  Kant.  
Dinsdag-‐  en  vrijdagochtend,  donderdag  hele  dag:  
juf  Nicole  Wondergem.  
  
2.  De  instructiegroepen:  
  
Bij  de  instructiegroepen  worden  de  leerlingen  
ingedeeld  op  het  niveau  dat  hen  de  meeste  
uitdaging  biedt:  niet  te  makkelijk  en  niet  te  
moeilijk.  Vaak  is  dat  ‘gewoon’  het  niveau  van  de  
groep  waar  uw  kind  in  zit.  Wij  beoordelen  dat  op  
grond  van  het  werk  dat  kinderen  maken  en  de  
toetsen  die  zij  doen.  Gaat  uw  kind  in  een  andere  
instructiegroep  werken,  dan  krijgt  u  hierover  
bericht  van  de  leerkracht.  
  
De  leerkrachten  van  de  stamgroepen  zijn  verdeeld  
over  de  instructiegroepen  A  tot  en  met  F.  A  is  het  
startniveau  en  F  het  eindniveau  (dat  hoeft  niet  
ieder  kind  op  de  basisschool  te  halen  volgens  de  
normen  van  de  inspectie).  
  
Indeling  van  de  instructiegroepen:  
A:  juf  Jacqueline  
B:  juf  Anja  (vervangen  door  juf  Iris)  en  juf  Viveka  
C:  juf  Farah  
D:  meester  Mart  
E:  juf  Simone  en  juf  Nicole  
F:  Juf  Simone  en  juf  Viveka.  
  
Kunt  u  het  allemaal  volgen  of  klinkt  het  te  
ingewikkeld?    
We  hadden  dit  natuurlijk  heel  graag  in  een  
ouderavond  dit  verder  toegelicht.  Dat  is  niet  
gelukt  door  de  Corona  regels.  Wat  goed  is  om  te  
weten:  
-‐   We  hebben  hier  als  team  samen  voor  gekozen  

omdat  we  zo  het  onderwijs  aan  uw  kind  beter  
kunnen  maken.    

-‐   We  gaan  in  het  begin  elke  week  als  team  
samen  kijken  wat  er  goed  gaat  en  wat  er  beter  
kan  (monitoren  heet  dat).  

-‐   De  MR  heeft  hier  positief  over  geadviseerd.  
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-‐   We  willen  graag  al  uw  vragen  hierover  weten,  
zodat  we  kritisch  naar  onszelf  kunnen  kijken  
en  verbeteringen  kunnen  doorvoeren.  

-‐   Als  het  kan  en  nodig  is,  kunnen  we  alsnog  een  
ouderavond  organiseren  als  de  Corona  regels  
dit  toestaan.  
  
  

Sport-‐  en  speldag  op  2  juli  
  
Vier  enthousiaste  studenten  van  de  opleiding  
Sportkunde  (HZ)  organiseren  volgende  week  
donderdag  onder  schooltijd  een  sport  en  speldag  
voor  alle  kinderen.  Per  groep  gaan  zij  lekker  aan  
het  werk  met  leuke  spelletjes  en  sportopdrachten.  
Dit  vindt  plaats  onder  schooltijd.  Het  is  leuk  als  u  
even  komt  kijken,  mits  u  afstand  houdt  volgens  de  
Corona  regels.  De  kinderen  kunnen  die  dag  het  
beste  kleren  aan  waar  ze  makkelijk  in  bewegen.    
  
Groep  1  en  2:  9  tot  10  uur  
Groep  3  en  4:  10.15  tot  11.15  uur  
Groep  7  en  8:  11.30  tot  12.30  uur  
Groep  5  en  6:  12.45  tot  13.45  uur  
  
Doorschuifmoment:  7  juli.  
  
Op  dinsdag  7  juli  gaan  alle  kinderen  van  9  tot  10  
uur  alvast  kijken  in  hun  nieuwe  groep.  Even  
kennismaken,  zodat  het  na  de  vakantie  net  een  
wat  minder  grote  stap  is!  
  
Kalender  en  schoolgids  
  
Aan  het  begin  van  het  schooljaar  krijgt  u  weer  een  
nieuwe  kalender.  We  hopen  dat  deze  een  mooi  
plekje  krijgt,  zodat  u  altijd  op  de  hoogte  bent  van  
belangrijke  data.    
  
Onze  teamdagen  hebben  we  al  vastgesteld:  op  
deze  dagen  zijn  alle  kinderen  vrij  omdat  wij  
werken  aan  onze  eigen  professionalisering.  
  
Het  gaat  om  de  volgende  dagen,  noteert  u  ze  
goed.  We  proberen  dit  altijd  zo  evenwichtig  
mogelijk  te  spreiden  in  de  dagen  van  de  week.  
  
4  september  
4  november  

14  januari  
22  februari  
10  mei  
15  juni  
23  juli  
  

Afsluiting  van  een  bijzonder  schooljaar  

Een  schooljaar  als  deze  hopen  we  niet  meer  mee  
te  maken….  

Wat  is  er  een  groot  beroep  gedaan  op  ieders  
flexibiliteit!  We  zijn  erg  blij  met  uw  meedenken  en  
meewerken  bij  het  uitvoeren  van  het  protocol.  
Het  is  ook  vreemd  om  geen  ouders  meer  in  school  
te  zien.  Om  geen  eindfeest  te  organiseren,  waar  
we  juist  altijd  zo  van  houden!  We  hopen  dat  het  
volgend  jaar  weer  gewoon  kan!  

Wat  wel  door  kan  gaan  is  een  mooie  avond  om  
afscheid  te  nemen  van  groep  8.  Gelukkig  dat  de  
kinderen  iets  heel  moois  hebben  kunnen  
voorbereiden.  Anders  dan  anders,  maar  niet  
minder  knap!  We  kunnen  gelukkig  binnen  
organiseren  en  hebben  er  zin  in!  Op  8  juli  vindt  dit  
plaats  op  school.    

Alle  kinderen  die  van  school  gaan,  wensen  we  een  
goede  tijd  toe  in  het  vervolgonderwijs.  

    

  

  

  

  

De  laatste  VLOTte  Babbel    van  dit  schooljaar  
verschijnt  op  10  juli.  Op  die  dag  hebben  alle  
kinderen  al  vrij!  
  
  
Namens  het  team  
Jeanette  van  Loo,  directeur  van  Het  Vlot.  
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