
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inspectie 
Afgelopen donderdag hebben wij bezoek gehad van de  
onderwijsinspecteur in het kader van een thema 
onderzoek. Het onderzoek betrof ‘Ondersteuning in het 
onderwijs’. Winifred en Tom hebben een presentatie 
gegeven van de wijze waarop er ondersteuning in onze 
Jenaplanschool wordt geboden. Vervolgens heeft de 
inspecteur een diepteonderzoek gedaan in diverse 
documenten en heeft hij gesprekken gevoerd met 
enkele stamgroepleiders. Uit dit bezoek komt geen 
beoordeling voort. Wel merkten wij dat de inspecteur 
enthousiast was over de koers die wij zijn ingegaan op 
het terrein van handelingsgericht werken, werken met 
kindplannen en het werken met visuals. Ook onze pilot 
het Jena-LAB had zijn bovenmatige interesse. Hij gaf ons 
aandachtpunten mee en stimuleerde ons door te gaan 
op de koers die wij zijn gaan varen. Een mooie opsteker! 
 
Nieuwe stamgroep onderbouw 
In het nieuwe schooljaar gaan wij starten met een derde 
onderbouwgroep. 
 
Dit schooljaar was de instroom bij de onderbouw zo 
groot dat we in januari een instroomgroep zijn gestart, 
De Vuurvliegjes. De reden dat wij toen nog geen derde 
stamgroep hebben gevormd is dat wij nog niet konden 
voorzien dat het leerlingaantal bleef stijgen en deze 
stamgroep werkelijk kon blijven bestaan. Ook wilden wij 
halverwege het schooljaar  de huidige twee onderbouw 
stamgroepen niet opdelen.  Zodoende was de 
instroomgroep een tijdelijke optie. 
 
Aangezien de stijging van het leerlingaantal nu een feit 
is en er drie stamgroepen komen zullen wij nu ook de 
twee bestaande onderbouwgroepen verdelen. Hiermee 
voorkomen wij dat in het nieuwe schooljaar er in de 
Kukeluusjes en de Vlinders alleen maar groep 2 
leerlingen zitten en in de nieuwe groep alleen maar 
groep 1 leerlingen. Volgens de Jenaplanvisie bestaat een 
stamgroep uit 3 jaargroepen (instroomgroep, groep 1 en 
2) en die visie willen wij graag bewaken. 

 
Dat betekent dat enkele leerlingen van de Kukeluusjes 
en de Vlinders de overstap maken naar de nieuwe 
stamgroep en daar samen de groep 2 zullen vormen. 

De leerlingen van de Vuurvliegjes worden verdeeld over 
de Kukeluusjes, de Vlinders en de nieuwe stamgroep en 
vormen daar de groepen 1 binnen de stamgroepen. 
 
Uiteraard gaan wij bij deze wijziging niet over een nacht 
ijs. Wij maken onze keuzes vanuit onze Jenaplanvisie en 
expertise en nemen de groepsverdeling nauwgezet door 
in teamoverleg.  Bovenal letten wij op de sociale 
contacten onderling, verdeling jongens/meisjes en de 
zorgzwaarte binnen de groep. Wij nemen deze besluiten 
zonder inbreng van ouders/verzorgers. 
 
Op vrijdag 28 juni, als wij de nieuwe groepsindeling 
bekend maken,  krijgen ook de onderbouwleerlingen de 
nieuwe indeling mee. Dat is op de dag dat de verslagen 
mee naar huis gaan. 
 
Alle kinderen zullen in hun nieuwe stamgroep gaan 
wennen op maandagmiddag 8 juli en op vrijdagochtend 
12 juli. We hopen dan ook de nieuwe naam voor deze 
nieuwe onderbouwstamgroep bekend te maken. 
 
Bovenal vragen wij u om de gemaakte keuzes een kans 
te geven. 
 
Pensioen juf Ineke en afscheid meester Niels 
Op vrijdag 5 juli vieren wij dat juf Ineke eind dit 
schooljaar met welverdiend pensioen gaat. Er zal die 
dag een speciaal programma in elkaar worden gezet. 
 ’s Middag is er om 13.30 uur een speciale viering voor 
het afscheid van juf Ineke. U bent allen van harte 
welkom bij deze viering! Hiermee komt de weeksluiting 
voor de Herten en de Vossen te vervallen. 
Ook meester Niels zal eind schooljaar stoppen met 
werken bij ons op school. Zijn afscheid zal in de laatste 
schoolweek plaatsvinden. 
 
Nieuwe medewerkers 
In het nieuwe schooljaar zal ons team uitgebreid 
worden met enkele nieuwe, en toch bekende, 
medewerkers. 
Wendy Bernaerd blijft bij ons werken als 
stamgroepleidster van de nieuwe 
onderbouwstamgroep. 
Mariëlle Prinsen blijft bij ons werken als 
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stamgroepleidster bij de Fazanten op de maandagen. 
Stagiaire pedagogisch professional/eventmanager Sigrid 
Loos komt 4 dagdelen bij ons werken vanuit de 
werkdrukgelden.  
Floor Hoorweg is twee dagen in de week onze Jena-LAB 
medewerkster en dat zal ook voortgezet worden in het 
nieuwe schooljaar. 
Een geheel nieuwe medewerker is Cindy Cortenbach. Zij 
zal het onderbouwteam komen versterken in één van de 
onderbouwstamgroepen. 
De vacature die juf Ineke achterlaat in de middenbouw 
moet nog opgevuld worden. Zodra hierover meer 
bekend is zullen wij u daarover inlichten. 
 
Juf Clementia 
Het re-integratieproces van juf Clementia is gestart. Zij 
zal meerdere keren per week aan het werk gaan in de 
onderbouw. Haar activiteiten liggen in eerst instantie 
vooral buiten de groep. In het nieuwe schooljaar zal juf 
Clementia weer als stamgroepleidster van een 
onderbouwgroep aan het werk gaan. Juf Clementia 
wordt tot de zomervakantie bij de Vinders vervangen 
door juf Marisca. 
 
Koffieochtend Stamgroeprekenen 20 juni 
In het nieuwe schooljaar maken wij in de midden- en 
bovenbouw een overstap van niveau rekenen naar 
stamgroeprekenen. Graag geven wij u op deze ochtend 
meer informatie over dit traject en kunt u met uw 
vragen terecht bij rekenspecialist Sanna. 
Tijd: 8.30 – 9.20 uur 
 
Koffieochtend CJG 1 juli 
Het Centrum Jeugd en Gezin biedt ondersteuning bij 
allerlei opvoedingsvragen die spelen in het gezin.  
Bianca van Hall (medewerkster CJG) vertelt over de hulp 
die zij kan bieden en u kunt met vragen bij haar terecht. 
Iedere maandagochtend heeft Bianca spreekuur bij ons 
op school in het Hazenleger (onderbouwingang). Deze 
koffieochtend is om haar werk in de schijnwerpers te 
zetten.  
Komt allen, en bovenal als u signaleringsvragen heeft. 
Tijd: 8.30 – 9.20 uur 

 

Agenda 
Juni 

Donderdag 20 juni TSO bijeenkomst 11.15 uur: 
Evaluatie, voor álle TSO 
hulpen 

Vrijdag 21 juni Koffieochtend, 8.30 uur, 
Thema “Rekenen in de 
stamgroep”. 
Weeksluiting: 
Vlinders/Duiven 

Woensdag 26 juni BSO informatie avond, 
19.30 uur 

Donderdag 27 juni Groep 8 foto 
Vrijdag 28 juni Jenapraat met nieuwe 

groepsindeling 
Verslag mee 

 Juli 

1, 2, 3, 9, 10, 11 en 
12 juli 

Oudergesprekken 
groepen 1-7 (inschrijven 
via Parro) 

Maandag 1 juli Koffieochtend, 8.30 uur, 
Thema CJG (centrum 
jeugd en gezin), gast CJG 
medewerkster Bianca van 
Hall 

Dinsdag 2 juli Jenapraat 

Donderdag 4 juli Studiedag, kinderen vrij 

Vrijdag 5 juli Afscheidsviering juf Ineke 
13.30 uur 

Maandag 8 juli Nieuwe groepen 
wenmiddag, 
13.00-15.00uur 

Donderdag 11 juli Try-out musical 

Vrijdag 12 juli Nieuwe groepen 
wenochtend  
08.30 – 10.30 uur 
Nacht van groep 8 

Maandag 15 juli Start Slotweek thema 
”Afrika” 
Sponsorloop 

Dinsdag 16 juli Bezoek van Afrikaans 
kinderkoor 
Afrikaanse markt 
Jenapraat 

Woensdag 17 juli Stamgroependag 

Donderdag 18 juli Afscheid groep 8 
Musical groep 8 

Vrijdag 19 juli 

 

Gezamenlijke afronding 
van het schooljaar: 
SLOTFEEST 
‘Vier-de-zomer’ festival 
voor álle 
ouders/verzorgers/leerlingen  

11.30 uur – 13.00 uur 
KOMT ALLEN! 
 
13.00 uur:  
start zomervakantie 

20 juli – 1 sept. Zomervakantie 

 
 

 
 

 


