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Agenda
29 juni

Lln. gr.8 om 13.15 uur vrij

Personeel
Vanaf maandag is Henriëtte tenminste twee
weken uit de running vanwege een operatie. Voor
dringende zaken kunt u zich wenden tot Marjan
Klein (m.klein@stichtingbaasis.nl) of Karin
Zuidland (k.zuidland@stichtingbaasis.nl)
Voor vragen en/of opmerkingen over de
kinderopvang kunt u terecht bij Dewi Schroor.
(d.schroor@stichtingbaasis.nl)
Voor vragen en/of opmerkingen die specifiek de
ontwikkeling van uw kind(eren) betreffen kunt u
uiteraard terecht bij de leerkracht van uw kind.
Even voorstellen
Beste Allemaal,
Even een voorstel rondje van mijn kant. Ik ben
Willie en ben vanaf 16 maart werkzaam op
locatie de Westerburcht in Eelde. Ik woon zelf in
Paterswolde, samen met mijn man en twee
kinderen, Een meisje van 16 jaar en een jongen
van 13 jaar. Ik heb 19 jaar ervaring in de
kinderopvang en het werken met kinderen is echt
mijn ding. Ik heb erg veel zin in om op De
Westerburcht te gaan werken. Ik heb al even een
middag mee gedraaid en werd super opgevangen
door de collega's die daar werken. Echt een warm
Welkom! Dus ik ga er nu al met veel plezier
heen. Groetjes, Willie

Beste Allemaal,
Er is mij gevraagd of ik mij wil voorstellen aan
jullie, natuurlijk wil ik dat! Ik ben Christa
Mathijssen en mag vanaf 1 juni het team van de
Westerburcht in Eelde gaan versterken. Een
uitdaging waar ik met veel plezier aan ga
beginnen!
Wat mijn achtergrond is? Ik ben al 22 jaren
werkzaam in de kinderopvang. En nog steeds ga
ik elke dag met veel plezier naar mijn werk. Voor
mij is er geen mooier werkveld te bedenken dan
de kinderopvang! Daar waar jonge leventjes
beginnen en kinderen zich in rap tempo
ontwikkelen. Een boeiende levensfase.
Binnen de kinderopvang heb ik alle
ontwikkelingen op de voet gevolgd en probeer ik
bij te blijven in mijn vakgebied. Zo heb ik
onlangs ook de training tot coach afgerond en
mag ik sinds kort ook de uitdaging aan gaan als
docent op het MBO. Heel leuk om nu ook
toekomstige collega’s te begeleiden naar dit
mooie werkveld!
Naast mijn werk ben ik moeder zijn van drie lieve
kinderen, Samen met mijn man wonen we in het
mooie Haren. Daar is het eigenlijk altijd een druk
maar bovenal gezellig samenzijn. Dus tijd voor
hobby’s is er op dit moment niet veel...
Ik hoop jullie allen snel te ontmoeten.
Op een mooie samenwerking!
Vriendelijke groeten,
Christa Mathijssen Kuntkes
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Tim. Ik ben op dit moment 29 jaar
oud. Een aantal jaar geleden ben ik afgestudeerd
als onderwijsassistent. Met mijn ervaring in het
onderwijs denk ik dat ik een goede aanwinst voor
de kinderopvang zal zijn. Tevens zit ik aan het
einde van de Pabo opleiding. Ik vind het leuk om
met kinderen te werken, heb een grote passie
voor muziek en zal dit ook proberen in te zetten.
Laten we er wat leuks van maken met zijn allen.
Met vriendelijke groeten, Tim Tammens
Kinderopvang in de zomervakantie
We zijn begonnen met het maken van de roosters
voor de zomervakantie. We verzoeken u daarom
om z.s.m. via een mail naar de BSO of het KDV
aan te geven wanneer uw kind(eren) wel of niet
naar de opvang komen in de zomervakantie.
Hartelijk dank alvast!
Afscheid groep 8
Natuurlijk hebben ook wij te maken met de
maatregelen i.v.m. Corona. We zoeken hierbij
nadrukkelijk de grenzen op, omdat we de
kinderen uiteraard een fijn afscheid gunnen.
We hebben helaas nog geen bericht van de
veiligheidsregio ontvangen over het plan, maar
het vooroverleg met de politie was dusdanig
veelbelovend dat we voor wat betreft de
voorbereiding het gaspedaal hebben ingetrapt.
De beide groepen zijn druk bezig met het
instuderen van de musicals en een groepje
ouders is druk bezig met de decors en kleding
van de artiesten. Het klinkt al prachtig door de
school tijdens het oefenen, zo hier en daar zien
we een glimp van de kostuums en het beloven
prachtige voorstellingen te worden.
We hebben het plan opgevat om de musicals
buiten op te voeren. We maken er zeker een
mooi feestje van en we hopen dus op mooi weer!
Wanneer het onverhoopt regent op de geplande
dagen gaat de opvoering buiten niet door, maar
dan worden de musicals gefilmd.
We zijn ook druk bezig met het organiseren van
een leuke afscheidsdag, dus dat komt ook
helemaal goed.
We wensen de kinderen en de leerkrachten een
fijne tijd toe bij het oefenen en natuurlijk fijne
laatste weken op de basisschool!
Kennismaken nieuwe groep
Op 29 juni zijn de kinderen van groep 8 om
13.15 uur vrij. De andere kinderen maken dan
kennis met de leerkrachten waarbij zij volgend
schooljaar in de groep zullen zitten.
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IKC-raad
Ouders die graag hun bijdrage willen leveren aan
de IKC-raad kunnen zich nog steeds melden bij
Dewi Schroor. (d.schroor@stichtingbaasis.nl)
Formatie 2020-2021
Op dit moment is het onderwijsteam o.a. druk
met de formatie. Welke leerkracht staat volgend
schooljaar voor welke groep.
Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met
de kaders waarbinnen de verdeling moet
plaatsvinden en zoveel mogelijk met de wensen
van de leerkrachten.
We hebben volgend jaar o.a. in verband met het
leerlingaantal en de daarmee samenhangende
financiën en het aflopen van de zg. fusiegelden
een groep minder en dat maakt de puzzel dit jaar
bepaald niet eenvoudiger.
De leerkrachten geven o.a. hun voorkeur voor
een aantal groepen aan, de door hen gewenste
werkdagen en of zij een verandering wensen in
hun aanstelling qua uren.
Nadat zoveel mogelijk factoren bekend zijn
maken de leerkrachten individueel, in groepjes of
hun bouw verschillende scenario’s, die uitgebreid
onder de loep worden gelegd en er uiteindelijk
een keuze wordt gemaakt die wordt voorgelegd
aan de MR. De personele geleding van de MR
heeft hierbij instemmingsrecht.
Zodra de MR instemming heeft verleend maken
wordt de formatie voor volgend jaar uiteraard
bekend gemaakt.
Toetskalender
I.v.m. de Coronacrisis worden op De
Westerburcht de Cito eindtoetsen 2019-2020
afgenomen in september, zodat de kinderen na
de zomervakantie nog even de tijd krijgen om
weer in het schoolritme te komen.
Cito heeft aangegeven om voor scholen die de
toets in de genoemde periode afnemen de
vaardigheidsscores aan te passen.
Wanneer de resultaten na de Citoperiode zijn
geanalyseerd, worden de ouders uitgenodigd
voor een gesprek van 15 minuten. We nemen
hiervoor bewust wat meer tijd dan gebruikelijk.
Het doorschuiven van de eindtoets zou kunnen
betekenen dat de kinderen worden
geconfronteerd met drie toets-periodes in één
schooljaar. Dit vinden wij niet wenselijk en
daarom wordt volgend schooljaar de zg. Cito
middentoets overgeslagen en aan het einde van
het schooljaar de Cito eindtoets 2020-2021
gemaakt.
Wanneer er op individueel, of voor een vakgebied
op groepsniveau, aanleiding is tot zorg kan er na
een groepsbespreking van de leerkracht met
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Karin Zuidland voor gekozen worden om de Cito
middentoets 2020-2021 wel te laten maken.
Voor de groepen 8 geldt een uitzondering. We
laten deze groepen in september 2020 de Cito
eindtoets van groep 7 en in januari 2021 de Cito
middentoets van groep 8 maken, zodat er meer
informatie is m.b.t. het advies voor het
voortgezet onderwijs.
In de periode van september t/m november
vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 de sociale
veiligheidslijsten en de lijst in Kanvas in en de
leerkrachten de lijst in Kanvas.
Uiteraard hebben wij de bovenstaande informatie
niet zelf bedacht, maar is hiervoor gebruik
gemaakt van de informatie van de aanbieders en
de uitkomsten van het overleg van de
Coördinatoren Passend Onderwijs van stichting
Baasis.
De gekozen route heeft geen nadelig effect op de
uiteindelijke individuele grafieken van het
leerlingvolgsysteem.
Plaatsingswijzer
De afname van de Cito eindtoetsen in september
betekent dat de plaatsingswijzer voor de groepen
7 en 8 handmatig zal worden ingevuld, omdat er
een afwijkende vaardigheidsscore wordt gebruikt.
Het voorlopig advies wordt vastgesteld in
onderling overleg tussen de huidige leerkracht en
de leerkracht in schooljaar 2020-2021.
Rapporten
Er wordt aan het einde van dit schooljaar geen
rapport meegegeven en er worden alleen
oudergesprekken gevoerd in uitzonderlijke
gevallen zoals bv. een doublure.

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
Sportpret
De regering heeft sportverenigingen opgeroepen
om hun trainingen ook aan te bieden aan nietleden, zodat ieder kind toch kan sporten in deze
coronatijd. Want zoals iedereen weet is beweging
natuurlijk enorm belangrijk. Daarom bieden de
sportverenigingen de mogelijkheid om te sporten
ook voor niet-leden. Meer informatie vindt u op
de website van de gemeente bij
Sportpret: www.tynaarlo.nl/sportpret
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