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Agenda 
wo 1 juli verjaardagsfeest leerkrachten 
wo 1 juli rapport mee 
do 2 juli kennismaking met de groep en leerkracht van volgend schooljaar 
vr 3 juli alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 
ma 6 juli t/m vr 14 augustus zomervakantie 
ma 17 augustus eerste schooldag van het schooljaar 2020-2021 
ma 24 augustus 19.30 uur: informatieavond groepen 1 
24 augustus t/m 4 september kennismakingsgesprekken 
di 8 september informatieavond groepen 3 over leesontwikkeling 
 

 
 

Leerkrachten met een specialisme 
In de Bewaarflits van vorige week heeft u kunnen zien welke leerkracht welke groep volgend 
jaar les gaat geven. Hierin ontbraken de personeelsleden die wel gewoon bij ons werkzaam 
zijn, maar niet aan een groep verbonden zijn. Om die reden volgt hieronder een toelichting. 
 
In eerste instantie is het goed om te zien, dat we als school de formatie voor volgend 
schooljaar voor elkaar hebben en dat we meer personeel in dienst hebben dan dat er groepen 
zijn. Waar we wel tegenaanlopen is dat sommige groepen (bijna) vol zitten. Door ruimtegebrek 
in de school kunnen we helaas niet het aantal groepen uitbreiden en werken we zelfs met 
wachtlijsten voor bepaalde leerjaren.  
 
We zijn gaan kijken hoe we het onderwijs inhoudelijk beter kunnen ondersteunen en 
uitvoeren. Daarom zijn we vorig schooljaar gestart met het inzetten van specialisten. Zij krijgen 
daarvoor ambulante uren te geven, die niet gekoppeld zijn aan een groep. De specialisten 
zullen ondersteuning geven bij specifieke hulpvragen op een bepaald vakgebied of geven 
meer diepgang in het huidige aanbod.   
 
De leerkracht met een specialisme kan zijn extra kennis delen met het team. Mocht het nodig 
zijn dan worden deze leerkrachten tijdelijk ingezet als vervanger. We hebben volgend 
schooljaar de volgende specialisten in onze school: 

 Taal- en leesspecialisten. 

 Rekenspecialisten. 

 Een specialist voor hoogbegaafdenonderwijs. 

 Een specialist groepsvorming en sociale ontwikkeling. 

 Een ondersteuningsspecialist voor de groepen 3 en 4. 
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Daarnaast hebben we nog een aantal leerkrachten met speciale taken die ook ambulante uren 
hebben, zoals voor ICT, stagebeleid, bewegingsonderwijs en mediawijsheid. 
 

Afscheid van groep 8 
Anders dan anders, maar ook weer niet, neemt groep 8 aankomende maandag afscheid van 
school. Dat doen we met een apart programma en een afsluiting ’s avonds op school. Dat is 
zoals we het altijd doen. Anders is de uitvoering. Geen musical met ouders als publiek, maar 
een film thuis op de bank met een chippie en een glas bubbels. De ouders van groep 8 krijgen 
op dit moment al een sneakpreview en maandag 29 juni krijgen alle ouders, via de leerkracht 
van de groep, een Youtube-link toegestuurd, waarmee zij de afscheidsfilm kunnen bekijken. 
Die link is voor een beperkte tijd beschikbaar en zal daarna weer verdwijnen. De leerlingen 
zullen deze film aankomende maandag in het atrium bekijken. 
 

Aan de slag met LEGO, robotica en digitale verhalen 
In de Maakplaats kunnen kinderen aan de slag met LEGO, robotica en digitale verhalen. In 
het afgelopen schooljaar zijn er een aantal van die Maakplaats workshops op school gegeven, 
zoals een game maken met Scratch en een verhaal maken met Duplo.  
 
Vond uw kind het leuk om zelf iets te maken in die workshops? Dan hebben we goed nieuws: 
de Maakplaats in de bibliotheek gaat weer open vanaf 24 juni. En volgend schooljaar zullen er 
ook weer workshops worden gegeven in verschillende groepen op school. Wil je meer weten 
over de Maakplaats en wil je de workshops bekijken? Kijk dan op 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/maakplaats 
 
 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/maakplaats

