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Formatie
Elke school krijgt op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober van het jaar ervoor formatie. Formatie is
eigenlijk het aantal uren per school waarvoor je leerkrachten kunt inzetten. Als je krimpt, krijg je minder uren en
zouden er misschien mensen moeten vertrekken uit je team. En/of zou je groepen moeten combineren.
Als je groeit, krijg je meer uren om meer leerkrachten aan te trekken of om banen van leerkrachten uit te breiden.
En kun je de groepen kleiner maken. De formatie van komend schooljaar (2020-2021) is gebaseerd op de
teldatum van 1 oktober 2019, toen hadden we 114 leerlingen op onze school. Dat betekent dat we meer formatie
krijgen dan het jaar ervoor (toen hadden we op teldatum 102 leerlingen).
We gaan komend schooljaar met 5 groepen werken. De leerlingenaantallen zijn een goede schatting, maar er
kan in de loop van de tijd iets veranderen, door eventuele doublures, nieuwe aanmeldingen en verhuizingen.
Groep 1/2
26 leerlingen
Groep 3
18 leerlingen
Groep 4
17 leerlingen
Groep 5/6
25 leerlingen
Groep 7/8
31 leerlingen

Dit is het schema
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In dit schema ziet u dat juf Lieselotte ontbreekt. Zij heeft in overleg met meester Rik en Comprix besloten om een
andere baan te accepteren op een andere school binnen Comprix. Dit is een baan in groep 3 en dat past beter bij
haar wensen. Wij wensen juf Lieselotte veel plezier en succes op haar nieuwe school en zullen nog uitgebreid
afscheid van haar nemen.
We hebben hierdoor nog een vacature van 3/4 dagen, 1 dag voor groep 4 (ter ondersteuning van Dana), 1 dag
voor groep 5/6 (ondersteuning Carsten), 2 dagen voor groep 7/8 (ondersteuning Janine). Deze vacature is nog
niet ingevuld. Wordt het iemand voor 3 dagen, dan zal meester Rik een dag groep 7/8 doen.
Hoe dan ook, we hebben alle groepen bemand en zelfs nog iemand extra voor 4 dagen.
Juf Marianne werkt elke maandag (hele dag) en woensdag (hele dag) aan haar I.B.- taken. Meester Jan werkt op 3 dagen
(maandag, dinsdag en woensdag) en Meester Rik werkt volledig. Juf Zwaantje werkt volgend schooljaar op maandagochtend,
dinsdag (hele dag), woensdag (hele dag), donderdag (hele dag) en vrijdagochtend.

Schoolreizen
ALLE schoolreizen gaan dit schooljaar niet door. De groepen zullen na de zomervakantie (na 1 september) een
prachtig uitje krijgen in het kader van de Gouden Weken.

CITO toetsen
Vanuit Comprix is het advies gekomen om wel CITO toetsen af te nemen deze periode. Dit vooral om te kijken
hoeveel de leerlingen zijn gegroeid en waar de leerlingen nu staan, het betreft dus een nulmeting. Vanaf groep 6
worden de CITO toetsen meegenomen in de plaatsingswijzer, dit zal bij deze afname NIET het geval zijn.
Wij nemen ook niet alle CITO toetsen af, we nemen DMT (technisch lezen), AVI (lezen), Spelling en Rekenen af.
Begrijpend lezen (groep 4 t/m 7, dan groep 5 t/m 8) nemen we af aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dit zal
ook een nulmeting zijn.
Per 1 augustus 2020 voeren wij vanaf groep 4 een nieuwe methode voor begrijpend lezen in. Dit is een methode
die we nu al gebruiken voor Technisch lezen, Estafette. De nieuwste versie van Estafette is Technisch Lezen
gecombineerd met begrijpend lezen. Dus zowel technisch lezen (Estafette een upgrade) als begrijpend lezen
wordt vernieuwd. Na de nulmeting aan het begin van het schooljaar (CITO Begrijpend Lezen) kunnen we heel
mooi zien of onze nieuwe methode voor begrijpend lezen (Estafette Editie 3) beter aansluit dan de vorige
methode.
Rapporten
Doordat we de leerlingen een tijd niet hebben gezien en we toch per februari 2021 overgaan naar een nieuw
Rapportfolio (https://mijnrapportfolio.nl/) hebben wij besloten dat we deze periode GEEN rapporten meegeven
aan de leerlingen. Dit ook omdat de CITO resultaten worden gebruikt als nulmeting en niet op het rapport komen
te staan.
Rapportgesprekken schooljaar 2019-2020
Doordat er tot het einde van het schooljaar geen ouders/verzorgers op school mogen komen en omdat we geen
rapporten schrijven is het niet mogelijk om rapportgesprekken te organiseren. Dus deze gaan NIET door dit
schooljaar. Wel zullen we met een aantal ouders/verzorgers gesprekken voeren over hun kind, dit i.v.m. eerdere
afspraken die gemaakt zijn en evt. vervolgstappen.
Startgesprekken schooljaar 2020-2021
Alle ouders/verzorgers van groep 4 t/m 8 zullen aan het begin van het schooljaar een startgesprek hebben met
de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind. Hierin zullen de leerkrachten de resultaten van de nulmeting van de
CITO toetsen bespreken en de plannen voor het komende schooljaar.

Informatieavonden en kijkavond schooljaar 2020-2021
De afgelopen schooljaren organiseerden wij als school altijd een kijkavond op de 1e woensdag van het schooljaar
en daarnaast nog een informatieavond per groep. Aankomend schooljaar doen we het anders.
Groep 1&2 organiseert een informatieavond voor de ouders/verzorgers van groep 1&2. Juf Ankie en juf Zwaantje
zullen dan alles uitleggen m.b.t. de organisatie in groep 1&2 en de methode Onderbouwd.
Er komt GEEN kijkavond!
Groep 3 organiseert op een informatieavond voor de ouders/verzorgers van groep 3. Juf Inge en juf Anja zullen
dan alles uitleggen m.b.t. de organisatie in groep 3 en het leesproces.
Er komt GEEN kijkavond!
Groep 4 t/m 7 organiseert per leerling startgesprekken om de CITO resultaten van de nulmeting te bespreken en
leggen dan ook het reilen en zeilen en de plannen in die groep uit. Zie ook het stukje hierboven. Vanaf groep 6
zijn de leerlingen hierbij ook welkom. Zij organiseren dus NIET een informatieavond en ook geen kijkavond.
Groep 8 organiseert per gezin startgesprekken met ouders/verzorgers en kind om de CITO resultaten van de
nulmeting te bespreken. Juf Janine legt dan ook de plannen van dat schooljaar uit en het reilen en zeilen in groep
8. Er zal geen kijkavond zijn! Later in het schooljaar zal er nog een informatieavond worden georganiseerd m.b.t.
voortgezet onderwijs.
De datums m.b.t. tot deze avonden zullen in de volgende nieuwsflits bekend zijn.

Opening school per 8 juni 2020.
Zie bijlage. Wel een opmerking over het parkeren. Dit gebeurt op het Oranje Nassauplein of op de
parkeerplekken op de Mr. Thorbeckestraat. Dit geldt voor school, maar ook voor de ouders van de
peuterspeelzaal (niet op de Sportlaan parkeren a.u.b.). Dit i.v.m. de verkeersveiligheid!

MR
Er zijn al veel ingevulde stembrieven binnengekomen, maar nog niet alles. Vergeet u niet te stemmen en de
brieven in te leveren? Het kan tot woensdag 10 juni.

Oud papier!
Dinsdag 9 juni wordt het oud papier weer bij de weg opgehaald door onze oud papier commissie. Normaal
gesproken halen wij het altijd de eerste dinsdag van de maand op, dit keer hebben wij het verplaatst i.v.m. de
avondvierdaagse. Helaas ging die dit jaar niet door!
En we hebben een extra ophaal moment gepland op dinsdag 7 juli! Dit stond niet in het jaarrooster, maar we
willen toch graag dat iedereen dan zijn oud papier bij de weg zet, zodat we het op kunnen halen. Zo blijft niet
iedereen in de zomervakantie met zijn oud papier zitten!
Daarom vragen wij iedereen om dit bericht te delen en het te vertellen aan uw familie, buren en vrienden die geen
Facebook hebben.

Afscheidscadeau groep 8
Groep 8 heeft afgelopen donderdag (4 juni) een prachtig
afscheidscadeau aangeboden aan de school. Ze hebben met zijn
allen geld ingezameld om een gigantisch insectenhotel aan te
kunnen bieden. Dit past natuurlijk super bij het groene gedeelte
van het plein, vlakbij de groentetuin. Ze hebben afgelopen week
ook 2 bloemenvelden aangelegd en ingezaaid, zodat de insecten
worden gelokt. Ze hebben het geld bij elkaar gekregen door het
verkopen van gesponsorde artikelen (bedankt Jan!) en andere
acties. De vader van Angelique (Harold) heeft het insectenhotel
weten te regelen tegen een mooie korting (bedankt Harold!). En
natuurlijk een woord van dank aan het bedrijf waar hij vandaag komt (Tuin Zwaagwesteinde).
Wij zijn super trots op groep 8, dat ze dit hebben weten te realiseren!! Ook willen we de ouders/verzorgers
bedanken voor het regelen van dit prachtige hotel. We genieten er nu al van, maar in de toekomst nog meer als
de bloemen omhoog komen. iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen, maar wel vanaf de buitenkant
van het hek.
Lenus van der Broek heeft nog een paar prachtige foto’s weten te maken. Meer foto’s staan op onze website.

VAKANTIES & VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Dit is het vastgestelde vakantieschema van het schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

10-10-2020
t/m
18-10-2020
19-12-2020
t/m
03-01-2021
20-02-2021
t/m
28-02-2021
02-04-2021
t/m
05-04-2021
27-04-2021
01-05-2021
t/m
09-05-2021
13-05-2021 (valt in de meivakantie)
23-05-2021
t/m
24-05-2021
10-07-2021
t/m
22-08-2021

Wij hebben voor volgend schooljaar (2020-2021) gekozen voor 2 weken meivakantie, van 1 t/m 16 mei 2021.
In 8 jaar tijd moeten de leerlingen 7520 uren hebben gedraaid. Wij draaien met ons continurooster in 2020-2021
veel meer uren. Namelijk 7932, dus 412 uur teveel. Als je dit deelt door 8 jaar, dan kun je 51,5 uur per jaar extra
inzetten als vrije dagen.
We draaien hetzelfde aantal uren in 8 jaar als toen we nog geen continurooster hadden, alleen is het nu anders
verdeeld. Groep 1&2 draaide in het ‘oude’ rooster en in het continurooster hetzelfde aantal uren. Groep 3&4
maakt in vergelijking met het ‘oude’ rooster veel meer uren (doordat ze niet meer op vrijdagmiddag vrij zijn).
Deze uren worden in de groepen 5 t/m 8 ‘opgenomen’ want in ons continurooster maken de groepen 5 t/m 8
minder uren dan in het ‘oude’ rooster.
Maar omdat we zijn overgaan naar een continurooster in het schooljaar 2017-2018 heeft groep 8 (in 2020-2021)
veel minder uren te besteden dan de rest van de groepen. Dit omdat zij in het ‘oude’ rooster uren hebben
gedraaid van groep 1 t/m 4 (vrijdagmiddag vrij) en vanaf 2017-2018 hebben zij uren ogenomen die ze niet extra
hebben gedraaid.
Groep 8 in 2020-2021 (dus nu groep 7) heeft maar 17 uur aan variabele uren, de rest van de groepen heeft
43 uur t/m 51,5 uur. Dit verschil is te groot en dat zou betekenen dat groep 8 bijna geen extra vrije dagen zou
kunnen krijgen, dus niet 2 weken meivakantie, enz.
In het team en met goedkeuring van de MR hebben we besloten dat groep 8 (nu groep 7) volgend schooljaar
(2020-2021) elke woensdag van 08.00 tot 08.30 uur een half uurtje extra les krijgt. Zo maken zij (40 weken x 30
minuten) 20 uur extra die dan ingezet kunnen worden. Zo is het verschil met de andere groepen kleiner.
De ouders van groep 8 hebben hier al een mail over ontvangen.

Op obs Zuid Wolvega hebben wij deze variabele uren als volgt ingedeeld;
Groep 1 t/m 8
Woensdag 3 maart 2021 (personeelsdag Comprix)
Dinsdag 6 april 2021 (dossierdag)
Maandag 10 mei t/m woensdag 12 mei 2021 (i.v.m. 2 weken meivakantie)
Vrijdag 14 mei 2021 (na Hemelvaart) (i.v.m. 2 weken meivakantie)
Woensdag 23 juni 2021 (dossierdag)
Vrijdagmiddag 9 juli 2021 vanaf 12.30 uur (laatste schooldag)
Groep 1 t/m 4
Dinsdag 6 oktober 2020 (dossierdag)
Vrijdag 18 december 2020 (voor de Kerstvakantie)
Maandag 26 april 2021 (dossierdag)
Groep 5&6
Vrijdag 18 december 2020 (voor de Kerstvakantie)
Maandag 26 april 2021 (dossierdag)
Groep 7&8
Vrijdag 18 december 2020 vanaf 12.30 uur (voor de Kerstvakantie)

Agenda
Wanneer
08-06-20
08-06-20

Wat
Heropening school!!
Groepsbespreking groep 4&5

Wie
Allen
Juf Dana en juf Marianne

09-06-20

Buurtsportwerkcoach geeft gym
buiten
Oud papier
Dalton coördinatoren opleiding
Diplomering!

Groep 4 t/m 8

09-06-20
10-06-20

10-06-20

Groepsbesprekingen groep 1&2,
3&7

10-06-20

Afsluiting schooljaar van het
Comprix College
Verjaardag juf Janine en meester
Rik
Uitleg Estafette editie 3
Buurtsportwerkcoach geeft gym
buiten
Groepsbespreking groep 6

11-06-20
11-06-20
12-06-20
15-06-20
15-06-20
15-06-20

Oud papier lopers
Juf Anja en juf Janine
Juf Inge groep 3
Meester Rik groep 7&8
Leerkrachten met juf
Marianne

Team
Groep 3 t/m 8

15.15-16.15 uur

Meester Carsten en juf
Marianne
team
Juf Inge werkt extra op 10
juni en juf Anja
OV leden
MR leden
Groep 8
Team
Groep 8

Onder schooltijd
Juf Sjoukje vervangt

Alle groepen

10.30-11.15 uur

Team

14.45-16.15 uur

Groep 1 t/m 3

Hele dag

Juf Inge en juf Dana

Onder schooltijd

Juf Dana en meester
Carsten
Meester Carsten en juf
Janinie
Groep 6

Onder schooltijd

Groep 8

Op de middag naar
Klimbos
Leerlingen vanaf 12.30
uur vrij!
Vanaf 18.00 uur

Allen!

07-07-20

Oud papier

Oud papier lopers

29-06-20
30-06-20
01-07-20
01-07-20

Hele dag

Hele dag

Laatste schooldag

29-06-20

Vanaf 18.00 uur

Groep 7&8

03-07-20

29-06-20

Onder schooltijd, juf
Wendy voor de groep.
Op de middag

Tycho en Dimas

01-07-20

24-06-20

08.30 uur

Onder schooltijd
Vervanging door meester
Rik, juf Zwaantje en juf
Inge
Hele dag

Teamvergadering Inhoudelijk
Juf Inge vrij, juf Anja voor de
groep
OV vergadering
MR vergadering
Musical
Teamvergadering inhoudelijk
Kennismakingsochtend groep 8
op Linde College en Terra
Doordraaien
Groep 1 wordt 2, groep 2 wordt 3,
enz.
Teamvergadering inhoudelijk
In concept
Verjaardagen leerkrachten groep
1/2 en 3
Overdrachtgesprekken groep 3
naar groep 4
Overdrachtgesprekken groep 4/5
naar groep 5/6
Overdrachtgesprekken groep 6
naar groep 7
Verjaardag en afscheid juf
Sjoukje
Afscheid groep 8

15-06-20
16-06-20
19-06-20
22-06-20
24-06-20

Hoe laat

Overdag

14.45-16.15 uur
Hele dag
19.30-21.00 uur
19.30-21.00 uur
12.30-14.00 uur
14.45-16.30 uur
Hele dag

Onder schooltijd
Hele dag

