
 
 
Stevensweert, juni 2018.  
 
Betreft: organisatie schooljaar 2018-2019. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze willen wij u informeren over de groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019. 
De Maasparel is onderdeel van de stichting Wijzers in Onderwijs met meerdere 
scholen, wat betekent dat personeelsleden niet benoemd zijn aan een specifieke school 
maar een bestuursbenoeming hebben.  
 
Nancy Stakenborg gaat mobiliseren naar een andere basisschool van de stichting. 
Wij bedanken Nancy voor haar creatieve inzet, betrokkenheid en positieve inbreng voor 
onze kinderen, ouders en team, met name wat betreft het invoeren van de 
schoolontwikkeling in de middenbouw en het onderdeel wetenschap en techniek.  
We wensen haar veel succes op haar nieuwe werkplek. 
 
We verwelkomen een nieuwe collega, Lonneke Vleugels. Zij heeft al vele jaren 
onderwijservaring op een andere school van de stichting. 
 
Na een positief advies van de medezeggenschapsraad ziet de organisatie er als volgt 
uit; 
 
Har Palmen   Clusterdirecteur 
Mylene Glinka  Locatiedirecteur 
Anneke Lechner  Zorgcoördinator en leesspecialist 
Monique Croughs  ICT-coördinator 
Ellen Aerdts-Hofhuis  Techniekcoördinator 
Irma van Corven   Onderwijsassistente 
Liesbeth Peeters  Groep 1a/2a 
Yvonne Muyres  Groep 1b/2b 
Lonneke Vleugels  Groep 3/4a (maandag, dinsdag, woensdag)  
Loes Oelers        Groep 3/4a (donderdag, vrijdag) 
Saskia Triepels  Groep 4b/5a (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 
Anneke Lechner  Groep 4b/5a (woensdag) 
Monique Croughs  Groep 5b/6  
Ellen Aerdts-Hofhuis Groep 7/8  
 
 
Irma van Corven zal in de ochtenduren op het leerplein de groepen 3 t/m 8 begeleiden. 
Op woensdagochtend begeleidt ze een uur de groep 2 bij het onderdeel rekenen. Een 



middag is ze voor extra ondersteuning in groep 7-8.  Daarnaast zal Irma 2 middagen in 
de week ingezet worden voor werkdrukverlagende ondersteuning/werkzaamheden voor 
de leerkrachten.  
 
Plaatsing in gesplitste groep:  i.v.m. de nieuwe wet op de privacy geven wij geen hele 
namenlijst meer mee. U krijgt nog bericht in welke groep uw kind komt.  
 
Vakanties en vrije dagen/dagdelen  
 
Herfstvakantie 15-10-2018 / 19-10-2018 
Kerstvakantie 24-12-2018 / 04-01-2019 
Carnaval  04-03-2019 / 08-03-2019 
Meivakantie  22-04-2019 / 03-05-2019 
Hemelvaart  30-05-2019 / 31-05-2019 
Pinksteren  10-06-2019 
Zomervakantie 08-07-2019 / 16-08-2019  
 
Buiten deze vakanties hebben de leerlingen nog een aantal uren vrij per schooljaar. De 
leerkrachten zijn dan wel op school voor nascholing, het voorbereiden van 
portfoliogesprekken/klappers, administratie en leerling/groepsbesprekingen.  
Deze vrije dagen zijn op :  
-10 oktober / 6 dec.  / 11 febr.  /  25 maart / 6 juni voor de groepen 1 t/m 4 / 7 juni voor 
de groepen 5 t/m 8.  
Let op bij 6 en 7 juni: in overleg met de medezeggenschapsraad hebben we deze 
dagen zo geclusterd, dat er een lang weekend is. Want op 7 juni heeft groep 3 en 4 hun 
extra vrije dag en de kleuters hebben al vrij. 
-Vrijdag 1 maart 2019 `middags vrij. `s Morgens tot 12 uur is de carnavalsviering. 
-Vrijdag 5 juli 2019 `s morgens tot 13.00 uur slotdag voor alle kinderen. Daarna start de 
zomervakantie. 
 
Groep 3 en 4 hebben 6 vrijdagen vrij in het schooljaar.  
Dit zijn: 21 sept. / 2 nov. / 30 nov. / 22 febr. / 5 apr. / 7 juni . 
 
Op de vrijdag voor een vakantie is er een continu-rooster. De 
kinderen blijven dan op school, in de klas over. Ze nemen zelf eten 
en drinken mee. Overblijven is gratis. 
-Vrijdag 12 oktober 2018 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00 
uur. 
-Vrijdag 21 december 2018 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00 
uur. 
-Goede Vrijdag 19 april 2019 schoolstart 8.30 uur –school uit 
14.00 uur. 
 
 
Groep 1/2 heeft iedere vrijdag vrij met uitzondering van enkele “activiteitendagen”, zoals 
de carnavalsviering en de slotdag. 



Gymles 
De kleuters gymmen iedere dinsdagochtend.  
 
Gym rooster t/m de herfstvakantie gr.3/8 
Maandagmiddag groep 3/4a 
Dinsdagochtend groep 7/8 en dinsdagmiddag groep 4b/5a . 
Donderdagmiddag groep 5b/6 en 7/8. 
Vrijdagmiddag groep 4a/4b/5 en 5b/6. Groep 3 gaat `s middags buiten spelen of naar 
de speelzaal. 
 
Gym rooster na de herfstvakantie gr.3/8 
Maandagmiddag groep 3/4a 
Dinsdagochtend groep 7/8 en dinsdagmiddag groep 4b/5a  en 5b/6 
Donderdagmiddag groep 5b/6 en 7/8. 
Vrijdagmiddag groep 3/4a en  4b/5  
 
Schoolontwikkeling 
 
PO/VO 
Over de doorgaande lijn van het basisonderwijs groep 7/8 naar het voortgezet onderwijs 
heeft u al begin juni een informatiebrief gekregen. We willen wel als team benadrukken 
dat we deze schoolontwikkeling neerzetten in het belang van alle leerlingen, ongeacht 
naar welke VO-school ze uitstromen. 
 
Wetenschap en techniek 
Dit schooljaar hebben wij ons georiënteerd hoe wij wetenschap en techniek volgend 
schooljaar kunnen implementeren in ons lesaanbod. Dit jaar hebben we in de 
bovenbouw geëxperimenteerd met projectmatig werken en zullen wij het jaar afsluiten 
met een schoolbreed project. Volgend jaar zal groep 7 /8 ieder thema van natuur en 
techniek een les volgen op het Connect College te Echt. Ook zal de groep 7/8 een keer 
in de 4 weken de rekenles uit het rekenboek vervangen door een onderzoekende en 
ontdekkende rekenles.  
 
Groepsdoorbrekend werken en het leerplein 
Zoals u leest in de groepssamenstelling voor het nieuwe schooljaar, gaat groep 6 
meedoen op het leerplein. Gedurende het schooljaar gaat groep 7/8 ook stapsgewijs 
meedoen.  
 
Portfoliogesprekken 
De portfoliogesprekken zijn positief ontvangen door de leerlingen en ouders. De 
leerlingen van de groepen 4 t/m 6 gaan vanaf juni 2018 mee naar ieder 
portfoliogesprek. De leerlingen van groep 3 gaan voor het eerst meedoen eind groep 3, 
dus ook nog dit schooljaar. Tijdens de eerste 2 portfoliogesprekken in groep 3 zijn 
alleen de ouders aanwezig.  



De portfoliogesprekken in schooljaar 2018-2019 staan gepland in week 44 (gr.1-8) , 
week 9 (gr.1-7. Groep 8 zal eerder de gesprekken hebben i.v.m. het uitstroomadvies 
VO.) Week 25 (gr. 1-7).  
 
Een nieuwe technisch leesmethode 
Voor de groepen 4 t/m 8 starten we in 2018-2019 met een nieuwe technisch 
leesmethode Station Zuid.  Deze methode biedt aanbod op niveaugroepen.  
 
Nog even wat weetjes; 
 
Schoolgids 
De nieuwe schoolgids voor 2018-2019 zal  worden opgenomen op de website. Indien u 
een papieren versie wilt ontvangen, kunt u dit in het nieuwe schooljaar aan Mylène 
Glinka doorgeven.  
 
Maandag 11 juni studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen hebben vrij. 
 
Sportdag voor alle groepen op woensdag 27 juni. 
 
Schoolreis op donderdag 28 juni 2018 voor de groepen 1-2 en voor de groepen 3-7.  
 
Op maandagmiddag 2 juli is er “wisselmiddag” voor alle kinderen m.u.v. groep 1 en 
8. Kinderen in groep 1 blijven in hun eigen klas. 
Groep 8 heeft die middag vrij.  
De kinderen gaan die middag kennismaken met hun nieuwe leerkracht(en) in de groep. 
 
De laatste schooldag van dit schooljaar…….. 
Op vrijdag 6 juli is de slotdag. De school is dan om 13.00 uur uit en dan begint de 
zomervakantie. U krijgt nog informatie over het programma van de slotdag.  
Deze slotdag is ook voor de kleuters! 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
Het team 
 



 


