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Beste ouders, verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief staat informatie over het Nationaal Programma Onderwijs, van waaruit 

scholen de komende twee jaren extra geld ontvangen voor het herstel en de ontwikkeling van 

het onderwijs tijdens en na corona. Een groot deel van dit geld besteden wij aan extra 

formatie. Hoe die formatie eruitziet, staat ook in deze nieuwsbrief beschreven. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is door de overheid in het leven geroepen voor 

het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Vanuit het NPO krijgt 

iedere school middelen voor een eigen schoolprogramma. Het gaat om een bedrag van 700 

euro per leerling voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.  

 

Een belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de gelden is het maken van een 

‘schoolscan’, waarbij in beeld wordt gebracht waar extra groei van de cognitieve-, executieve- 

en sociale vaardigheden van leerlingen nodig is. Op dit moment zijn we de schoolscan aan het 

afronden. Het geeft ons voor de komende 2 jaar een gedetailleerd inzicht in welke groepen en 

welke leerlingen op welke gebieden extra aandacht nodig zullen hebben.  

 

Op basis van de schoolscan kunnen we uit een (door de overheid opgesteld) keuzemenu 

maatregelen kiezen die we willen nemen. Hoewel de schoolscan nog niet volledig afgerond is, 

hebben we al de keus gemaakt om een gedeelte van de gelden in te zetten als een tijdelijke 

uitbreiding van de formatie met 0,6 wtf leerkracht. De MR heeft ingestemd met deze 

maatregel en het formatieplaatje dat dat oplevert. De inzet van de resterende gelden wordt 

binnenkort met de MR besproken. 

 

Formatie 2021-2022 

De formatie is zo goed als rond. Op basis van ons leerlingaantal op 1 oktober 2020 zouden we 

5 groepen hebben kunnen maken. De tijdelijke uitbreiding van de formatie met 0,6 wtf vanuit 

de NPO gelden, maakt dat we volgend schooljaar 6 groepen kunnen maken. Na goed overleg 

met het team en de MR hebben we besloten dat we volgend jaar starten met een groep 1/2, 

een groep 3, een groep 4/5 (3 dagen gesplitst), een groep 6, een groep 7 en een groep 8. 

Heel fijn dat we zo’n ruime formatie hebben! 

 

De volgende leerkrachten zijn het vaste aanspreekpunt voor de verschillende groepen: 

 

Groep 1/2 Carmen en Karin 

Groep 3 Inge en Martine 

Groep 4/5 Marieke en Thea (waarbij Thea 3 dagen groep 5 heeft) 

Groep 6 Joyce 

Groep 7 Wia en Anneloes 

Groep 8 Ramon 

Plusklas Martine 

 

In het rijtje komt een nieuwe naam voor: Karin van Veen. Zij heeft afgelopen jaar al een 

aantal dagen ingevallen voor juf Marieke in groep 1/2. We wensen Karin een goede start op 

onze school en verheugen ons op de samenwerking. 

 

Op dit moment zijn we ook nog op zoek naar 2 leerkrachten. Meneer Ramon werkt 4 dagen, 

we zoeken nog een leerkracht naast hem voor 1 dag in de week. Verder zal juf Anneloes van 

de zomervakantie t/m de kerstvakantie met zwangerschapsverlof zijn, ook voor die 2 dagen 

zoeken we nog vervanging. We zijn nu aan het kijken of deze twee vacatures met elkaar 

gecombineerd kunnen worden en door 1 persoon ingevuld kunnen worden. 

 

Ria Modderkolk en Ria Lankheet zullen beiden betrokken zijn bij groep 1/2 en 
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(lees)ondersteuning geven in groep 3. In het schema hieronder wordt weergegeven hoe de 

groepsverdeling en groepsbezetting er volgend schooljaar uitziet. Mochten er toch nog vragen 

zijn, stel ze gerust. 

 
Groepsbezetting 2021-2022 

Groep: 1/2 3 4/5 6 7 8 Plusklas Schoolonder-
steuning / 
ontwikkeling 

IB 
 

Directie 

aantal lln. 8 + 8 = 16 19 15 + 11 = 26 19 20 12     

maandag 
 

Carmen 
Ria L 
 

Martine Thea (5) 
Marieke (4) 

Joyce Wia 
 

Ramon    Anne 

maandag 
 

Carmen 
Ria L 
 

Martine Thea (5) 
Marieke (4) 

Joyce Wia  
 

    Anne  

           

dinsdag 
 

Carmen 
Ria M 

Martine Thea (5) 
Marieke (4) 

Joyce Wia vacature   Henriette Anne 

dinsdag 
 

Carmen 
Ria M 

Martine Thea (5) 
Marieke (4) 

Joyce Wia vacature  Ria M (na 
schooltijd) 
 

Henriette Anne 

           

woensdag 
 

Carmen 
Ria M om de 
maand 

Inge Thea (5) 
Marieke (4) 

Joyce Wia Ramon Martine 
 

 Henriette 
om de week 
 

 

woensdag 
 

Carmen 
 

Inge Thea 
Marieke 

Joyce Wia Ramon  Ria M  
 

Henriette 
om de week 

 

           

donderdag 
 

Karin 
Ria L 

Inge Marieke (4/5) Joyce Anneloes Ramon    Anne 

donderdag 
 

Karin 
Ria L 

Inge Marieke (4/5) Joyce Anneloes Ramon    Anne 

           

vrijdag 
 

Karin 
Ria M 

Inge Marieke (4/5) Joyce Anneloes Ramon     

vrijdag 
 

Karin 
 

Inge Marieke (4/5) Joyce Anneloes Ramon  Ria M    

 

 

Brigadierscursus nieuwe ouders 

Voor de nieuwe ouders wordt ieder jaar een (verplichte) brigadierscursus georganiseerd. Door 

de coronamaatregelen kan deze niet fysiek plaatsvinden. Het is nu zo geregeld dat deze 

ouders een online instructie kunnen kijken èn er is een (verplicht) oefenmoment bij de 

oversteek bij school. Deze staat, onder voorbehoud, gepland op donderdagavond 8 juli. We 

willen de nieuwe ouders vragen deze datum vast vrij te houden. Aanvullende informatie over 

de cursus volgt nog per mail. 

 

Save the date 

Zondag 12 september 2021 organiseert de OR een gezellige middag voor alle kinderen, 

ouders en het team. Een mooie gelegenheid ook voor nieuwe ouders om iedereen te leren 

kennen. De opbrengst van de drankjes gaat naar de OR en komt zo alle kinderen van de 

school weer ten goede. We willen iedereen dan ook vragen vast de datum te noteren en vrij 

te houden. Het opgaveformulier volgt na de zomervakantie. 

 

Schoonmaakavond 

De huidige coronamaatregelen laten het nog niet toe om een schoonmaakavond in school te 

houden. De schoonmaakvond die gepland staat op woensdag 16 juni zal daarom niet 

doorgaan. 

 

Spullen groep 1-2-3 

De spullen van groep 1-2-3 zullen, vanwege de huidige coronamaatregelen, niet meegegeven 

worden aan ouders om schoon te maken. Mochten de maatregelen versoepelen, dan plannen 

we dit graag een keer in rond de herfst- of kerstvakantie.  
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Vakantierooster 2020 – 2021 

Zomervakantie  9 juli t/m 22 augustus 2021 

Daarnaast is er nog 1 studiedag ingepland op: woensdag 23 juni. 

 

 


