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Beste ouder(s), verzorger(s),

Voor schooljaar 2021-2022 is de groepsindeling bekend. De afgelopen maanden hebben we hard

gewerkt om de formatie voor het nieuwe schooljaar weer goed te organiseren. Wij hanteren hiervoor

een zeer zorgvuldige traject, waarbij gekeken wordt naar actuele zaken zoals de NPO gelden en de

inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De ambitie en ontwikkeling van alle teamleden en het

leerlingenaantal speelt ook een rol. Binnen het team van de Kennedy zullen er daarom een aantal

leerkrachten verschuiven van groep en we nemen helaas dit jaar ook afscheid van een leerkracht.

Afscheid juf Jitske

Juf Jitske heeft na zes jaar op de Kennedy gewerkt te hebben, besloten om op een andere school te

gaan werken. Zij is op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging en heeft deze gevonden op de

St. Jozefschool in Wateringen. Wij vinden het heel jammer dat Jitske vertrekt, maar wensen haar heel

veel succes en plezier toe.

NPO gelden en inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat de overheid een flinke pot geld heeft gereserveerd voor het

onderwijs. Om precies te zijn 8,5 miljard euro. Het geld is niet alleen voor de basisscholen, het wordt

verdeeld over de verschillende onderwijssoorten, van basisonderwijs tot aan het hoger onder

onderwijs. Het gaat om een tijdelijke investering.

Het bedrag dat we als school zullen krijgen, vraagt om een goede voorbereiding. Het wordt niet

zomaar beschikbaar gesteld. Bedoeling is om keuzes te maken uit interventies die bewezen effectief

zijn. We hebben goed nagedacht over wat wij op de Kennedy kunnen doen met dit enorme bedrag.

Hiervoor maken we gebruik van de gegevens die er zijn. We maken regelmatig, na toetsmomenten of

na observaties, een analyse van hoe het gaat met onze leerlingen.

Als team hebben we gekeken naar de leeropbrengsten bij de basisvakken, taal, rekenen en lezen van

iedere groep en van de leerlingen individueel. We kijken daarnaast ook naar welbevinden en sociale

ontwikkeling. Zitten onze leerlingen lekker in hun vel? Wat hebben zij nodig en wat kunnen we

daarvoor inzetten? Wij hebben besloten het extra geld te besteden aan twee interventies.
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De eerste zal zijn meer handen in de groepen. Dat betekent dat wij met meer

onderwijsondersteunend personeel (oop) zullen gaan werken. Vorig jaar zijn juf Jolie en juf Debby al

bij ons komen werken op school als onderwijsassistent in een aantal groepen. Volgend jaar zal ook juf

Stephanie bij ons komen werken. Zij zal zich in het begin van het nieuwe schooljaar voorstellen in de

nieuwsbrief.

De tweede interventie is meer lestijd voor cultuur- en sporteducatie. Buiten het feit dat kinderen

kennismaken met kunstzinnige en creatieve activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of

beeldhouwen, blijkt uit onderzoek dat sport- en cultuureducatie een positief effect heeft op

leerprestaties. Daarnaast helpt deze vorm van educatie aan een positieve houding ten aanzien van

leren en welzijn.

Formatie

Wij starten dit jaar met vier groepen omdat de huidige groepen 7 en 8 te weinig leerlingen tellen om

er twee groepen van te maken. De groepsbezetting voor volgend jaar ziet er als volgt uit:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1-2 juf Jeanet
juf Debby
(oop)

juf Jeanet juf Jeanet juf Cynthia
juf Debby
(oop)

juf Cynthia

Groep 3-4 juf Anja juf Anja
juf Debby
(oop)

juf Thirza juf Anja juf Anja
juf Debby
(oop)

Groep 5-6 juf Hanneke
juf Stephanie
(oop)

juf Hanneke juf Hanneke
juf Stephanie
(oop)

juf Marjon juf Marjon

Groep 7-8 juf Stefanie juf Stefanie
juf Jolie (oop)

juf Stefanie
juf Jolie (oop)

Vacature Vacature
juf Jolie (oop)

Ambulant juf Thirza juf Thirza (ib) juf Marjon om
de week

juf Thirza (ib)
juf Stefanie

juf Stefanie

Gym meester Peter meester Peter

Conciërge Wahid
(maandag-
ochtend)

Directie juf Tamara juf Tamara juf Tamara juf Tamara

oop = onderwijs ondersteunend personeel
ib = intern begeleider (is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en
begeleidende taken)
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U ziet staan dat er op donderdag en vrijdag nog een vacature openstaat. We zijn op dit moment nog

hard op zoek naar een collega die in groep 7-8 zou willen staan. Tegelijkertijd ziet u dat er

leerkrachten ambulant staan. Zij werken het komende jaar aan de ontwikkeling van school mee.

Hiervoor krijgen zij ‘ambulante tijd’. Onder schoolontwikkeling verstaan we de ontwikkeling van ict,

het leren zichtbaar maken, lezen, wetenschap en technologie en sociale veiligheid. Regelmatig

houden wij u via de nieuwsbrief op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Mocht het zo zijn dat de vacature aan het begin van het nieuwe schooljaar nog niet ingevuld is, zal juf

Stefanie de groep fulltime draaien. We houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Conciërge

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar hebben wij op maandag een conciërge aangenomen. Zijn

naam is Wahid en hij werkt al langere tijd op drie basisscholen van WSKO. Wij vinden het heel fijn dat

hij iedere week op maandag klussen uit kan voeren die blijven liggen. Ook Wahid zal zich in één van

de eerste nieuwsbrieven van het schooljaar voorstellen.

Gym

Het is fijn om te vertellen dat meester Peter goed aan het herstellen is. Na de zomervakantie zal

meester Peter weer alle gymlessen geven. We gymmen volgend jaar op maandag en woensdag in de

gymzaal van ISW Sweelincklaan. Deze gymzaal ligt niet zo ver van onze school af en dat betekent dat

alle groepen volgend jaar lopend naar de gymzaal kunnen.

Tot slot

Wij begrijpen dat er wellicht vragen zijn van ouders die hun kind volgend jaar in groep 7-8 hebben.

Dit zou kunnen gaan over bijvoorbeeld het kamp of de musical. Volgend jaar zullen wij u tijdens de

informatieavond aan het begin van het schooljaar meer informatie geven. Heeft u eerder dringende

vragen, kunt u altijd even binnenlopen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Tamara van Wingerden
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