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Stand van zaken  

ü Nieuwe MR-leden  
Met veel plezier hebben we in de MR twee nieuwe leden mogen verwelkomen: 
Oudergeleding: Karolina Oleskiewics ter vervanging van Sharon Terbeek 
Personeelsgeleding: Sandra van der Horst ter vervanging van Mieke Fransen  
 
 

Schoolgids 
De schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 is bijna klaar. De nieuwe schoolgids zal niet meer uitgeprint 
worden, maar komt digitaal. De link naar de schoolgids zal gedeeld worden via Kwieb en zal ook op de website 
komen te staan. 
 
 
Kalender 
De kalender voor het schooljaar 2021-2022 is klaar. Deze wordt wel gedrukt, maar zal ook op de website komen 
te staan. 
 
 
Komend schooljaar 

ü Leerkracht en co-teacher 
In het komende schooljaar zal er gewerkt worden met per groep een leerkracht en 
een halve week een co-teacher. Hierdoor blijven de kinderen meer als groep bij 
elkaar en is er nog meer ruimte om het beste uit alle kinderen te kunnen halen. 

ü Orthodegagoog 
Een orthopedagoog zal één dag in de twee weken de interne begeleider komen ondersteunen.  

ü Logopediste 
De logopediste zal vaker ter ondersteuning in de groepen ingezet gaan worden. 

ü Vakwijzer 
Er komt een vakwijzer welke samenwerkt met het Vakcollege. De vakwijzer is bedoeld voor kinderen die 
uit zullen stromen op praktijkonderwijs. Er zal in deze vakwijzer meer handelend aan de doelen worden 
gewerkt.  

ü Nederlands als tweede taal 
Voor de hele jonge kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen zal een leerkracht ingezet 
worden die veel ervaring heeft met anderstalige kinderen. 

ü Bewegingsonderwijs 
De samenwerking is opgezocht met El Maach om kinderen meer te laten bewegen in een week. Het 
programma dat hiervoor wordt opgestart heet Respons. 

ü Bibliotheek op school 
Om meer met taal bezig te zijn, komt er een bibliotheek op school welke 
onder begeleiding staat van medewerkers van de bibliotheek. Er komen in 
deze bibliotheek ook boeken te staan in andere talen.  

 
 
Vergaderdata schooljaar 2021-2022 (aanvangstijd 18:30uur) 

ü 23 september 
ü 18 november 
ü 20 januari 
ü 17 maart 
ü 19 mei 
ü 30 juni 

Uw Medezeggenschapsraad. 


