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Aanpassing oudercontacten
Voor de groepen 3 t/m 7 vinden er, met ingang van dit schooljaar, aanpassingen plaats in
de momenten waarop de oudergesprekken plaats vinden. We willen graag oudergesprekken
aan het einde van het schooljaar voeren. Een voordeel hiervan is dat de resultaten van de
gemaakte citotoetsen dan besproken kunnen worden. Er zal ook nagegaan worden wat
aandachtspunten voor komend schooljaar zijn. Deze worden in de overdracht met de nieuwe
leerkracht besproken. Verder vinden we het ook fijn om samen met ouders het schooljaar af
te sluiten.
Voor de groepen 3 t/m 7 betekent dit dat de oudergesprekken in november komen te
vervallen. De eerste rapportgesprekken zijn in de week van 18 februari 2019.
Voor dit schooljaar worden de afsluitende oudergesprekken gepland in de week van 24 juni
2019.
Voor de groepen 7 geldt dat de adviesgesprekken verschuiven van de week van 3 juni naar
de week van 24 juni 2019.
Als de leerkracht het nodig vindt zullen ouders tussentijds uitgenodigd worden voor een
gesprek. U kunt zelf als ouder uiteraard ook om een gesprek vragen.
Voor de groepen 1 / 2 en 8 geldt dat er geen veranderingen plaatsvinden.

Extra kleutergroep
We zien het aantal leerlingen op onze school nog steeds groeien. Om te zorgen dat we
nieuwe kleuters goed kunnen opvangen, starten we 1 maart 2019 een instroomgroep. In
deze groep worden de nieuwe kleuters, tot het einde van het schooljaar, geplaatst.

Vervangingsproblematiek
Zoals u waarschijnlijk uit de media heeft begrepen is er een groot tekort aan
basisschoolleraren. Dit zorgt m.n. voor problemen bij het invullen van vervangingen. Wij
maken ons hierover ook zorgen. We proberen te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd
moeten worden. Dit kan wel betekenen dat extra ondersteuning / begeleiding vervalt.
Pas in het uiterste geval zullen groepen naar huis gestuurd worden. U wordt hier dan een
dag van tevoren op de hoogte gesteld.

Als er ouders zijn met een onderwijsbevoegdheid die op onze school willen invallen,
of u kent mensen die dit willen, vragen we ze om contact op te nemen met de directeur
Jack Gobbens. Deze mogelijke vervangers kunnen aangeven in
welke groepen zij willen vervangen en op welke dag(en). Zij gaan geen verplichting aan en
kunnen per verzoek aangeven of ze kunnen/willen.

