Stevensweert, juni 2019.
Betreft: organisatie schooljaar 2019-2020.
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze willen wij u informeren over de groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020.
Na een positief advies van de medezeggenschapsraad ziet de organisatie er als volgt
uit:
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/5 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Vervanger
Groep 4b/5 (woensdag)
Monique Croughs
Groep 6/7a
Ellen Aerdts-Hofhuis
Groep 7b/8 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Anneke Lechner
Groep 7b/8 (op woensdag tot de kerstvakantie en op
dinsdag vanaf de kerstvakantie)
Anneke Lechner
Intern begeleider en leesspecialist
Monique Croughs
ICT-coördinator
Ellen Aerdts-Hofhuis
Techniekcoördinator
Irma van Corven
Onderwijsassistente
Mylene Glinka
Locatiedirecteur
Irma van Corven zal in de ochtenduren op het leerplein leerlingen begeleiden en
groepen ondersteunen. Daarnaast zal Irma een aantal middagen in de week ingezet
worden voor werkdrukverlagende ondersteuning/werkzaamheden voor de leerkrachten.
I.v.m. zwangerschapsverlof zijn Ellen Aerdts en Loes Oelers vanaf 19 augustus tot de
kerstvakantie afwezig. Wie de vervangers zullen zijn is nog niet bekend.
Plaatsing in de gesplitste groepen 4 a/b en 7 a/b: i.v.m. de wet op de privacy geven wij
geen hele namenlijst. U krijgt nog via ouderportaal bericht in welke groep uw kind komt.
Bij het samenstellen van de groepen, maakt de school de overwegingen (aantal, zorg,
jongens/meisjes) en stelt zij ook de groepen vast. Omdat we bij de groepsverdeling

meerdere belangen moeten dienen, begrijpt u dat we met persoonlijke voorkeuren van
ouders geen rekening kunnen houden. Wij rekenen op uw begrip.
We werken groepsdoorbrekend, waardoor de kinderen dagelijks in wisselende
groepssamenstellingen en ruimten zitten.
Vakanties en vrije dagen/dagdelen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

14-10-2019 / 18-10-2019
23-12-2019 / 03-1-2020
24-02-2020 / 28-02-2020
13-04-2020
27-04-2020 / 08-05-2020
21-05-2020 / 22-05-2020
01-06-2020
13-07-2020 / 21-08-2020

Buiten deze vakanties hebben de leerlingen nog een aantal uren vrij per schooljaar. De
leerkrachten gebruiken deze dagen voor nascholing, het voorbereiden van
portfoliogesprekken/klappers, administratie en leerling/groepsbesprekingen.
Deze vrije dagen zijn op :
-12-9-2019, 6-12-2019, 10-2-2020: de hele dag voor alle kinderen
-7-10-2019 alleen de middag voor alle kinderen
-11-6-2020 deze dag uitsluitend voor groep 1-2
-12-6-2020 deze dag voor de groepen 3 t/m 8
-Vrijdag 21-02-2020 `s Morgens tot 12 uur is de carnavalsviering voor alle kinderen.
`s Middags hebben alle kinderen vrij.
-Vrijdag 10-07-2020 `s morgens van 8.30 tot 13.00 uur slotdag voor alle kinderen.
Daarna start de zomervakantie.
Groep 3 en 4 hebben een aantal vrijdagen vrij in het schooljaar.
Dit zijn: 13-9-2019, 1-11-2029, 7-2-2020,10-4-2020, 3-7-2020
Op de vrijdag voor een vakantie en voor Pasen is er een
continurooster. De kinderen blijven dan op school, in de klas over.
Ze nemen zelf eten en drinken mee. Overblijven is dan gratis.
-Vrijdag 11-10-2019 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00 uur.
-Vrijdag 20-12-2019 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00 uur.
-Goede Vrijdag 10-4-2020 schoolstart 8.30 uur –school uit 14.00
uur.
-V
 rijdag 24-4-2020 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.

Het is voor het schooljaar 2019-2020 weer gelukt om voor 6 december een vrije dag te
kunnen plannen. Dit is niet ieder schooljaar mogelijk i.v.m. beschikbare overige vrije
uren en planning scholings/werkdagen van de leerkrachten.
Gymles
De kleuters gymmen iedere dinsdagochtend.
Gymrooster t/m de herfstvakantie gr.3/8
Maandagmiddag groep 3/4a en 7b/8
Dinsdagmiddag groep 4b/5 en 6/7a
Donderdagmiddag groep 7b/8
Vrijdagmiddag groep 4a/4b/5 en 6/7a. Groep 3 gaat `s middags buiten spelen of naar
de speelzaal.
Gymrooster na de herfstvakantie gr.3/8
Maandagmiddag groep 3/4a en 7b/8
Dinsdagmiddag groep 4b/5 en 6/7a
Donderdagmiddag groep 6/7a en 7b/8
Vrijdagmiddag groep 3/4a en 4b/5
Schoolontwikkeling
Met behulp van de resultaten en analyses van ons onderwijs- en onderzoeksgegevens
werken we voortdurend aan een verbetering van onze onderwijskwaliteit.
Het hele team en de schoolleiding werken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en
motivatie om het onderwijs te verbeteren.
Op schoolniveau hebben we in het schooljaar 2018-2019 gewerkt aan onderstaande
onderwerpen:
-In alle groepen werken we nu groepsdoorbrekend. De kleutergroepen en groep 3 doen
dat 1x per week bij het vak rekenen. In de kleutergroepen integreren de peuters op
verschillende momenten per week. Dit schooljaar zijn de groepen 6 t/m 8 mee gaan
doen. Er wordt met inzet van een onderwijsassistente groepsdoorbrekend gewerkt bij
de vakken taal, rekenen, schrijven en lezen. De hal is ingericht als leerplein. De
onderwijsassistente geeft extra ondersteuning, begeleiding en instructie. Voor dit traject
was er externe ondersteuning en begeleiding voor de betrokken leerkrachten en
onderwijsassistente. We zien dat de leerlingen een zelfstandige houding hebben en een
verhoogde betrokkenheid. Leerlingen geven zelf aan dat ze de werkwijze positief
ervaren. Er is meer mogelijkheid om te lopen, te wisselen van ruimte en met diverse
andere kinderen samen te werken.

-We zijn gestart met een aantal projecten/lessen over techniek in verschillende
groepen. Dit gebeurt middels workshops die verzorgd worden door ouders/vrijwilligers
en periodiek een rekenles, voor de groepen 2 t/m 8, die in het teken staat van techniek.
-Op onze school loopt een pilot over de versoepeling van de overgang van het PO
(basisonderwijs) naar het VO (voortgezet onderwijs): 10-14 onderwijs. Deze pilot is voor
de groepen 7 en 8. In de werkgroep zitten twee teamleden van onze school en
docenten van het Connect College met ondersteuning van Fontys Hogescholen en de
Open Universiteit Heerlen. De onderwerpen waar we dit schooljaar mee hebben
gewerkt zijn:
● verbeteren van de leerlingvaardigheden voor de leerlingen van groep 7 en 8 en
op het VO voor de eerste twee leerjaren van het VMBO. Ze leren: taak afmaken,
samenwerken en plannen.
● Wetenschap & Techniek: thematisch werken vanuit de doelen van de
basisschool, waarbij het ontdekkend en onderzoekend leren centraal staat. De
kinderen volgden ook lessen op het Connect College en gaven presentaties aan
de techniekdocent .
● Doorgaande leerlijn Nederlands: de werkgroep is gestart met het onderzoeken
van een meer afgestemd aanbod voor de kinderen bij het vak Nederlands/taal.
Vooralsnog heeft dit geen concrete actie/aanbod in de klas gehad.
Alle drie de onderwerpen van het 10-14 onderwijs, zullen het komend schooljaar
doorlopen.
-Alle leerkrachten hebben begeleiding gehad voor het voeren van diagnostische
gesprekken bij kinderen.
-Om een beter aanbod te realiseren voor de sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen heeft een werkgroep zich georiënteerd op een methode. Het team heeft het
besluit genomen om in het nieuwe schooljaar 2019-2020 te starten met de sociaal
emotionele methode KWINK.
-In het kader van het nieuwe schoolplan periode 2019-2023 heeft het team de
schooldoelen voor de komende 4 schooljaren in grote lijnen vastgesteld. Het schoolplan
ligt ter inzage op school.
-We hebben 35 chrome books aangeschaft, die schoolbreed worden ingezet.

Schoolontwikkeling 2019-2020
In het nieuwe schooljaar gaan we de volgende onderwerpen verder verdiepen en
ontwikkelen:
-Implementatie van de methode KWINK voor sociaal emotionele ontwikkeling en gericht
op sociale competenties van kinderen.
-Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode.
-We starten met een nieuwe taal/spelling-methode Staal.
-Groepsdoorbrekend werken voor de groepen 2 t/m 8.
Nog even wat weetjes;
Schoolgids
De nieuwe schoolgids voor 2019-2020 zal worden opgenomen op de website. Indien u
een papieren versie wilt, kunt u deze na de zomervakantie in school ophalen. Ze liggen
op het informatierek bij de hoofdingang.
Het EU-schoolfruit is voor de meivakantie gestopt en was een groot succes. De
kinderen vragen nu nog om groente en fruit. Of we het komend schooljaar hieraan weer
meedoen, hangt ervan af of we ingeloot worden.
Denkt u aan de Gruitendagen op dinsdag en donderdag. Dan nemen alle kinderen
groente of fruit mee voor de ochtendpauze om 10.15 uur. Dit mag ook gedroogd
fruit/groente zijn en in moes- of sapvormen.
Studiedag voor de leerkrachten: de leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben donderdag 6
juni vrij. En de leerlingen van groep 3 t/ 8 hebben vrijdag 7 juni vrij.
Op maandagmiddag 1 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 5 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

