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Schooljaar 2016-2017

‘Samen het beste uit jezelf halen’

Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni
30 mei t/m 2 juni en 12 juni t/m 16 juni
Vrijdag 2 juni
11 juni t/m 14 juni
Donderdag 15 juni
Vrijdag 23 juni
Maandag 26 juni
Week van 26 juni en 3 juli
Woensdag 28 juni

Avondvierdaagse
Cito toets afname
Voorstelling groep 1/2A (groep 5 is verschoven naar
30/6). Verdere info volgt via de leerkracht
Kamp Vlieland groep 8
Studiemiddag alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Atletiek groep 5 en 7. Info volgt via Digiduif
Survival groep 6 en 8
Adviesgesprekken groep 6 en leerling geleide
portfoliogesprekken
Juffen en meesterdag en aansluitend na schooltijd
ZOMERFEEST!

Team
Juf Birgitte probeert wanneer het goed gaat op dinsdag af en toe op school te
komen. Zij zal dan met individuele kinderen buiten de groep rustig aan gaan
starten.
De verwachting is dat Juf Annemiek in ieder geval tot de zomervakantie ziek zal
zijn. Zij heeft het vermoeidheidssyndroom en heeft hier op dit moment veel last van. Juf Carola staat op
maandag en dinsdag in groep 6, zodat we daar de continuïteit van het leerproces kunnen waarborgen.
In groep 1/2A blijft tot de zomervakantie Lisa op maandag en dinsdag werken en kijken we met de
onderbouw leerkrachten hoe we extra ondersteuning in groep 1/2 gaan inzetten. Dit zal in ieder geval
door een invalkracht gaan gebeuren.
Meester Mathijs doet in overleg met de bedrijfsarts het wat rustiger aan. Hij zal ongeveer 1 dag per week
afwezig zijn. Juf Naomi staat dan in de groep.
Na de zomervakantie zal Astrid als directeur weer volledig op de Tjotter zijn. Tot de zomer zal zij nog
twee en een halve dag per week op de Regenboog werkzaam zijn. Folkert blijft tot de zomervakantie 4
dagen per week aan de Tjotter verbonden als directeur.
Studiedag 29 mei
Maandag 29 mei hebben wij studiedag gehad. De onderwerpen waar wij met elkaar over hebben
gesproken en mee aan het werk zijn gegaan zijn:

Cultuureducatie; Laura en Hanneke hebben een presentatie gegeven naar aanleiding van de
muzieksubsidie die wij voor de komende drie jaren krijgen. Naast de Culturele Haven zal er
volgend jaar veel aandacht voor muziek zijn. Op vrijdag 1 september, een voorbereidingsdag
voor de leerkrachten, krijgt het team een workshop zang van 123-Zing.

Evaluatie van het schooljaar naar aanleiding van het jaarplan; iedere
leerkracht heeft geëvalueerd op basis van de doelen en de afspraken binnen de
school en de groep. Daarna is met elkaar besproken wat we willen behouden,
wat we kunnen verbeteren en welke focus we komend schooljaar willen
hebben.

De formatie voor volgend schooljaar; er gaan nog steeds meer kinderen in de
bovenbouw van school dan dat er kinderen in groep 1 instromen. Hierdoor
zullen we na de zomervakantie met 1 groep minder gaan starten. Volgend
schooljaar hebben wij binnen de school 9 groepen. De volgende groepen zullen
er volgend jaar zijn: 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7, 7/8 en 8. Zodra we weten welke
leerkracht op welke groep gaat staan hoort u dit. Op dit moment zijn wij
hierover met elkaar nog in gesprek. Komend schooljaar is er minder geld te
besteden. Dit zal in de school zichtbaar en voelbaar zijn. Wij hebben minder mogelijkheden om
mensen buiten de groep te laten werken. (De formatie en begroting wordt ook altijd met de MR
besproken)

PBS; Wij hebben successen gedeeld en het proces tot nu toe geëvalueerd. Wij zien binnen de
school nu al het effect van positief bekrachtigen. De focus blijft tot de zomervakantie op positief
bekrachtigen in de gangen, hal en buiten op het schoolplein. Wij zijn ons ervan bewust dat op het
plein nog verbeteringen mogelijk zijn. Na de zomervakantie gaan we met elkaar in gesprek over

het gewenste gedrag in de groep en het positief bekrachtigen in de groep. We zien nu al een
beter groepsklimaat waarin kinderen meer hun verantwoordelijkheid nemen.
Passend onderwijs
In Nederland is elke school verplicht om een passende onderwijsplek te bieden
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ieder kind kan daarom
aangemeld worden bij een school thuis nabij die de voorkeur heeft van de
ouders. Als school heb je dan een zorgplicht. Dit wil zeggen dat je als school
gaat kijken of je aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen en
eventueel welke extra ondersteuning hiervoor nodig is. Mocht je als school
concluderen dat je niet aan de onderwijsbehoefte kan voldoen dan help je de ouders naar een andere
passende plek voor hun kind. Dit kan een plek op een andere school zijn of plaatsing in het speciaal
(basis) onderwijs.
Afgelopen jaar hebben wij twee kinderen met het Down syndroom aangemeld gekregen. Een leerling
hiervan is niet plaatsbaar, omdat wij niet dat kunnen bieden wat deze leerling nodig heeft. Deze leerling
is nu gestart op de Zevenster. De andere leerling is wel plaatsbaar met de nodige ondersteuning naar de
leerkracht en de leerling. Met deze ouders hebben wij intensief contact, omdat wij met elkaar dit traject
zo zorgvuldig mogelijk willen doorlopen en wij hopen dat deze leerling een succesvolle onderwijstijd krijgt
op de Tjotter. Na de vakantie start Daenan in groep 1 bij ons op school. Voor de zomervakantie komt hij
een paar keer met begeleiding oefenen in de groep. Met ouders hebben we afgesproken dat hij langzaam
op gaat bouwen binnen de Tjotter.
Afronding schooljaar
We zitten in de laatste weken voor de zomervakantie. Dit betekent dat we naast de activiteiten van dit
schooljaar ook al aan het voorbereiden zijn voor het komende schooljaar. We zijn met de groepindelingen
bezig en welke leerkrachten voor welke groep gaan staan. Ook zullen we helaas afscheid nemen van een
aantal leerkrachten omdat we volgend schooljaar minder groepen hebben en te maken hebben met
bezuinigingen. Op dit moment weten we nog niet van wie we afscheid gaan nemen, omdat een aantal
leerkrachten nog gesprekken hebben bij het bestuur voor outplacement of vervroegd pensioen.
Met het zomerfeest op woensdag 28 juni willen we met elkaar op een gezellige manier het jaar afsluiten.
Wij hopen dat iedereen deze middag reserveert in zijn agenda.
Schoolvakanties schooljaar 2017-2018
De studiedagen zijn nog niet allemaal bekend en deze zullen we zo spoedig mogelijk met u delen. De
vakanties zijn wel bekend en die vindt u in onderstaand rooster.

vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/ Pasen
Meivakantie
Margedagen kinderen zijn dan vrij
Hemelvaartsdag & dag na
hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

eerste dag

laatste dag

23-10-2017
25-12-2017
26-02-2018
30-03-2018
30-04-2018
07-05-2018

27-10-2017
05-01-2018
02-03-2018
02-04-2018
04-05-2018
09-05-2018

10-05-2018
21-05-2018
23-07-2018

11-05-2017
21-05-2018
31-08-2017

NB. De meivakantie is in samenspraak met het bestuur gemaakt. Het voortgezet onderwijs hanteert een
ander rooster. Binnen het basis onderwijs is er geen ruimte om 5 dagen vrij te plannen voor de
meivakantie.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan horen wij dit graag.
Namens het team,
Folkert Kool en Astrid Ruijtenberg

