Informatie schooljaar 2020-2021
Balk, 19 juni 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) van ‘t Hazzeleger,
We sluiten een bijzonder schooljaar af en willen jullie graag langs deze weg informeren over o.a.
de groepsindeling voor komend schooljaar.
In overleg met het team en de MR ziet de groepsindeling in schooljaar 2020-2021 er als volgt uit:
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Groep 1/2

Jellie

Jellie

Sytske

Sytske

Groep 2/3

Mathilda

Mathilda

Lisanne

Groep 4

Siemke

Siemke

Mathilda &
Lisanne *
Sonja

Groep 5/6

Tjitske

Tjitske

Tjitske

Tjitske

Sytske
(ochtend)
Lisanne
(ochtend)
Siemke
(ochtend)
Tjitske

Groep 6/7

Geiske

Geiske

Ellen

Ellen

Ellen

Rixt

Rixt

Geiske

Rixt

Rixt

Groep 8

Sonja

* Op woensdag werken Sytske, Mathilda en Lisanne in groep 1 t/m 3 samen. De groepen spelen en
werken dan in hun eigen leerjaar (groep 1, 2 en 3).
Lieneke Schuurs is op maandag, dinsdag en woensdag op school aanwezig als locatiecoördinator en
Intern Begeleider (IB-er).

Splitsing huidige groep 1 en 5
Zoals jullie kunnen zien is de groepsindeling nog enigszins gewijzigd en is een splitsing van groep 3
niet meer nodig om de aantallen goed te kunnen verdelen. Het is mogelijk dat dit na de
Kerstvakantie wel nodig is, om de instroom in groep 1 op te kunnen vangen. Dit is op dit moment
niet het geval, maar het kan zijn dat we deze aanmeldingen na de zomervakantie nog binnen
krijgen. Mocht dit aan de orde zijn, dan informeren de betreffende groepen daar z.s.m. over.
Het aanbod in de gesplitste leerjaren stemmen we op elkaar af. Het niveau van bijvoorbeeld groep
2 is in groep 1/2 en groep 2/3 gelijk. De leerkrachten kijken goed naar de ontwikkeling van het
individuele kind en sluiten daarbij aan. Daarnaast werken & spelen we in groep 1, 2 en 3 ook een
aantal keren in de week groepsdoorbrekend en op woensdag de hele dag.
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Komend schooljaar krijgen de kinderen van groep 6a en 6b ook meerdere momenten in de week
om samen te werken aan opdrachten van hun weektaak. De leerkrachten van beide groepen
hebben overleg over het aanbod en de momenten van de gezamenlijke verwerking. Op deze
manier kunnen ze ook met een maatje uit de andere combinatiegroep samenwerken. Daarnaast
zien ze elkaar elke dag tijdens de lunchpauze op het schoolplein.
Criteria voor de splitsing en stappenplan
Bij het combineren en splitsen van groepen, hanteren we de volgende criteria:
1. Evenwichtige verdeling tussen de hoeveelheid jongens en meisjes;
2. Verdeling van de namen op alfabetische volgorde;
3. Waar mogelijk/wenselijk zitten broertjes en zusjes niet bij elkaar in de klas;
4. Evenwichtige verdeling tussen het aantal leerlingen met een specifieke zorg- en
ondersteuningsbehoefte, leertijd verlenging of versnelling en/of een individuele leerlijn.
STAPPENPLAN
Stap 1
De leerkrachten maken een opzet voor de splitsing van de huidige groep. Hierbij
wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen de twee groepen in de
nieuwe combinatiegroep.
Stap 2
De leerkrachten kijken per leerling of hij/zij binnen zijn/haar nieuwe
groepssamenstelling aansluiting kan vinden met klasgenoten. Hierbij maken we
gebruik van observaties van de leerkracht en de gesprekken met de kinderen.
Stap 3
De leerkracht en de intern begeleider overleggen samen over de samenstelling van
de nieuwe groepen.
Stap 4
De namenlijsten van de groepen worden bekend gemaakt aan de ouders.
Stap 5
Op basis van zwaarwegende argumenten kan een ouder binnen 3 werkdagen
bezwaar maken tegen de splitsing. Op grond van de informatie van ouders, het kind,
de leerkracht en de IB-er neemt de school uiteindelijk het besluit tot wel/niet
overplaatsing naar een andere groep.
De indeling van groep 1/2, 2/3, 5/6 en 6/7 voegen we in een extra bijlage toe.
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Zwangerschapsverlof
Lisanne Hoogstra komt voor de zomervakantie weer terug van verlof en start na de zomervakantie
in groep 2b/3. Zij is bevallen van dochter Lou en heeft veel zin om straks weer aan de slag te gaan!
Greetje Veenstra gaat na de zomervakantie met
zwangerschapsverlof, want zij is in september
uitgerekend. Zij komt na de Kerstvakantie weer terug
van verlof. Voor vragen blijft de leerkracht het eerste
aanspreekpunt. De leerkracht kent het kind en de
situatie in de klas vaak het beste. Heeft u inhoudelijke
of praktische vragen (groepsoverstijgend van aard),
dan kunt u terecht bij Lieneke Schuurs.
Rixt Dijksma neemt haar bovenschoolse taken over en is tevens eindverantwoordelijk voor ons
onderwijsteam. Hieronder stelt Rixt zich kort aan jullie voor!
Hallo kinderen, ouder(s) en verzorger(s) van ‘t Hazzeleger,
Zoals jullie hierboven hebben gelezen, gaat Greetje Veenstra kort na de
zomervakantie met zwangerschapsverlof. In die periode ga ik haar voor een
deel vervangen. Dit doe ik samen met Lieneke Schuurs (locatiecoördinator
en IB-er) en Ria Jongstra (manager bedrijfsvoering). En natuurlijk samen met
het team van ‘t Hazzeleger. Samen willen we zorgen voor een relaxed en
fijne verlofperiode voor Greetje.
Ik werk op dit moment op het servicebureau van Gearhing en ben daar
medewerker onderwijs en kwaliteit. Tot de kerstvakantie komt deze baan
daarbij. Ik heb ontzettend veel zin in deze periode en kijk ernaar uit om de
school en het team te ondersteunen, waar nodig.
Hartelijke groet en tot ziens!
Rixt Dijksma
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Planning t/m de zomervakantie
Woensdag 24 juni
Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli 11:30 uur
Vrijdag 3 juli

Groep 2/3: Schoolreisje ‘Minicamping Over ’t hek’
Groep 5: Waterfeest op het bovenbouwplein
Groep 4: Waterfeest op onderbouwplein
Groep 6/7: Waterfeest op bovenbouwplein
Groep 7/8: Waterfeest
Groep 1/2: Schoolreisje ‘De speeltuin’ (in en om de school)
Afscheid groep 8 (ouders groep 8 worden hierover
geïnformeerd)
Groep 8: wordt de school ‘uitgegooid’. Alleen groep 8 ouders
kunnen hierbij aanwezig zijn.
Laatste schooldag: activiteiten per groep
12:00 uur: VAKANTIE!

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen/opmerkingen hebben, dan horen wij deze
graag.

Hartelijke groeten,
mede namens het team van ’t Hazzeleger,
Lieneke Schuurs & Greetje Veenstra

