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De zomer in zicht
We zijn begonnen aan de laatste periode van het schooljaar. Zoals vaak een drukke periode met
toetsen, rapportbesprekingen, schoolreizen, afscheid groep 8 en een nieuw gebouw?! Over dit
laatste onderwerp valt meer te lezen verderop in dit Klaverblad. In de agenda staan een aantal
wijzigingen t.o.v. de jaarplanning die iedereen aan het begin van het schooljaar heeft gekregen.
De genoemde data onderaan dit Klaverblad zijn de juiste!
Formatie
Zoals elk jaar moeten alle scholen elk schooljaar de personele bezetting weer rond maken
(formatie). Het uitgangspunt is het totaal aantal kinderen. Wij hebben nog als “bonus” recht op
een jaar fusiegeld. Echter op basis van het aantal leerlingen moeten wij wel uren inleveren. We
kunnen dit echter compenseren doordat juf Riëtte 2 dagen per week minder gaat werken.
Hierdoor verandert er niet zoveel. Op dit moment zijn we de laatste puzzelstukjes aan het
leggen. Zodra alles is afgerond en de MR instemming heeft verleend, zullen we jullie hiervan op
de hoogte brengen.
Verhuizing naar de Hilmaarweg
De oplevering van het gebouw zal plaatsvinden rond de bouwvak vakantie. Het was de bedoeling
om dan te starten in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Echter, de meubelleverancier
kan pas leveren in week 38. Dan is het schooljaar al 4 weken oud. Wij willen liever niet verhuizen
met onze oude meubels en dan nog een keer alles ombouwen met de nieuwe meubels. Kortom,
onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, we sturen nu aan op start in het nieuwe gebouw
direct na de herfstvakantie. We vinden het erg jammer, maar het is helaas niet anders. Mocht de
planning nogmaals overhoop worden gegooid en wordt alles weer anders, laten we dat jullie
weten!
Onderwijskundige zaken
De kinderen worden 2x per jaar getoetst. Daar rollen allemaal resultaten uit die ook tijdens de
rapportbesprekingen ten tafel komen. Ook zijn er nu al verschillende ouders in overleg met de
leerkrachten over het vervolg na de zomer. Bijvoorbeeld het “zitten blijven” kan dan ter sprake
komen. Wij noemen het liever een verlengd leerjaar omdat bij veel mensen het idee leeft dat
kinderen die blijven zitten helemaal weer van voren af aan moeten beginnen met hetzelfde
schooljaar waarin ze al zitten. Dit is echter niet het geval. Wij hebben het over maatwerk passend
bij de ontwikkeling van het kind. Kinderen dingen over laten doen die ze al beheersen is totaal
niet zinvol. Wij zoeken naar de juiste leerstof op het juiste moment. Het is dus heel goed
mogelijk dat een leerling bijvoorbeeld rekent in boek 4a maar nog leest op niveau groep 3. Dit is
niet nieuw. Kinderen ontwikkelen zich niet op alle vlakken even snel. Leren fietsen en zwemmen
lukt ook niet op hetzelfde moment. Wij kijken vooral naar de leerbehoefte en daaraan gekoppeld
de instructiebehoefte. Kinderen een verlenging van een leerjaar gunnen, gebeurt alleen als er
gegronde redenen voor zijn. Dit kan zowel cognitief als sociaal emotioneel zijn en altijd in overleg

met jullie als ouders. Als we er echt niet uit zouden komen, nemen wij als school de uiteindelijke
beslissing.
Agenda juni/juli
10
12
17
20
21

Pinksteren
Klaverpodium
Margedag (kinderen zijn vrij)
Informatieavond (o.a. identiteit en nieuwbouw)
maandsluiting

24 t/m 26
28
juli
3
4
5
5
11

Rapportbesprekingen
Schoolmarkt (info volgt later)

12

EHBO examen groep 8
musical groep 8
Groep 8 vrij
Oud papier
Afscheid groep 8, 11.30 uur eten alle groepen patat, we zijn
om 14.00 uur vrij
Groep 8 vrij, groep 1 t/m 7 is om 11.45 uur vrij

