Tjotter ouderinfo 12
Schooljaar 2019-2020
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Maandag 8 juni
Vrijdag 19 juni
Woensdag 1 juli
Vrijdag 3 juli

Schoolfotograaf voor groep 8
Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij
Kennismakingsmoment? (zie hieronder)
Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrij

Beste ouders en verzorgers,
Nadat de leerlingen drie weken lang in halve groepen naar school kwamen, verandert dit voor veel leerlingen
per 8 juni.
Op De Tjotter is gekeken naar de groepen, de lokalen, de andere ruimtes en leerkrachten in risicogroepen.
Daardoor zijn verschillen in per groep.
Er zijn groepen:
• die alle dagen van de week als geheel naar school kunnen komen.
• die een aantal dagen van de week als geheel naar school kunnen komen en een aantal dagen als groep A
of groep B aangevuld met leerlingen die niet thuis opgevangen kunnen worden.
• die alle dagen van de week als groep A of groep B naar school kunnen komen, aangevuld met leerlingen
die niet thuis opgevangen kunnen worden.
Voor dagen dat de leerlingen niet op school zijn, wordt natuurlijk thuiswerk geregeld dat zoveel mogelijk
zelfstandig gemaakt kan worden.
Dit berichtte ik u op donderdag 4 juni. Vervolgens kreeg u per groep te horen wanneer de leerlingen op
school worden verwacht. Graag geef ik u wat verdere toelichting.
Dat niet alle groepen als geheel elke dag naar school kunnen komen, komt doordat is bekeken welke
leerkrachten beschikbaar zijn voor de volledige groepen.
In het protocol van de PO-raad wordt aangegeven dat leerkrachten die in de risicogroep zitten, die
familieleden in de risicogroep hebben en/of zich niet veilig genoeg zouden voelen met de volledige groep, de
mogelijkheid hebben om aan te geven dat zij niet kunnen komen werken op school (met de hele groep). Dat
zou betekenen dat de leerlingen van die groepen alleen thuisonderwijs zouden krijgen. Wat ons betreft is dit
onwenselijk.
Daarom hebben wij gekeken of het met halve groepen wel zou lukken alle groepen alle dagen bezet te
houden. Dat lukt. Zo zorgen we er in elk geval voor dat de kinderen binnen de mogelijkheden maximaal les
krijgen op school. Waar het mogelijk is dat de hele groep naar school komt, gebeurt dit.
Daarbij is er de mogelijkheid voor ouders die de opvang thuis niet geregeld krijgen dit aan mij te melden. We
kijken dan of het mogelijk is om in de eigen groep of een andere groep op te vangen.
Verder wordt het thuiswerk verzorgd voor de dagen dat de leerlingen niet op school zijn.

Er zijn veel reacties van ouders en verzorgers gekomen. Ik heb mijn best gedaan te reageren op elk bericht
en hoop met bovenstaande toelichting meer duidelijkheid heb kunnen scheppen.
Het besluit en de informatie hierover kwam pas donderdag 4 juni bij u als ouders/verzorgers. Ook dit heeft
extra onrust gegeven. Ik had u graag eerder geïnformeerd, maar doordat er nog overleg met het bestuur, de
MR en het team nodig was, was eerder bericht niet mogelijk. Helaas kwam uit alle overleggen geen plan dat
ondersteunt werd door de MR. Om zorg te dragen voor de continuïteit van het onderwijs, moest ik een
beslissing nemen, dat is bovenstaande geworden. Een plan uitvoeren zonder instemming van de
medezeggenschapsraad is niet wenselijk, helaas was er geen andere keuze.
De MR heeft wel ingestemd met de aangepaste lestijden voor de laatste vier weken:
Maandag 8.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag 8.30 uur tot 12.00 uur
Donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag 8.30 uur tot 14.30 uur
Door dit continurooster blijven alle kinderen over. Hierbij zullen in de komende weken medewerkers van de
TSO ondersteunen i.v.m. het pauzeren van de leerkrachten. De kosten voor deze TSO-inzet worden door
school gedragen. Overblijven blijft gratis deze periode.
BSO GO! sluit aan op de lestijden, de BSO start deze weken om 14.30 uur.
Na de zomervakantie zullen alle leerlingen van De Tjotter alle dagen naar school kunnen. Dit is mogelijk
doordat door het opsplitsen van groepen er minder grote groepen zijn. Voor de grote groepen kan eventueel
extra lesruimte worden gecreëerd en extra personeel worden ingezet. Doordat nu alle groepen groot zijn, is
dat voor de laatste vier weken geen optie.
Het continurooster is tijdelijk, tot aan de zomervakantie. In principe wordt na de zomervakantie weer gestart
met het reguliere rooster, tenzij de omstandigheden dit niet toelaten. Ook dan zal er instemming nodig zijn
van de medezeggenschapsraad.
Verder in deze Tjotterinfo vindt u vooral praktische informatie voor de komende weken en het volgende
schooljaar. Graag uw aandacht hiervoor.
Mocht u vragen, opmerkingen etc. hebben, kunt u mij bereiken via Social Schools of mail
(a.westerhof@stichtingschool.nl).
Met vriendelijke groet,
Arno Westerhof, directeur.
Maatregelen binnen de school, halen en brengen etc.
Het halen en brengen van de leerlingen blijft de komende weken ongewijzigd: Er komen geen ouders en
verzorgers op het plein en in de school. De leerlingen komen zelfstandig of worden gebracht en lopen naar
de leerkracht die vanaf 8.20 uur klaar staat op de vaste plek op het plein. Ook het ophalen om 14.30 uur blijft
hetzelfde: leerlingen lopen met de leerkracht mee naar het plein en vandaar naar ouders/verzorgers of gaan
(vanaf groep 5) zelfstandig naar huis. Oudere kinderen sluiten aan bij jongere broertjes/zusjes.
Binnen school blijven dezelfde regels van kracht. Er wordt veelvuldig handen gewassen en de tafels, stoelen
etc. worden regelmatig gedesinfecteerd. Er is extra schoonmaak en juf Marga maakt vaste extra rondes om
alle deurklinken, trapleuningen, toiletten etc. te desinfecteren.
Verder verwijs ik u graag naar de afspraken en regels die u eerder ontving die sinds 11 mei worden
gehanteerd. Deze blijven ongewijzigd.
Studiemiddag en laatste lesdag

Zoals eerder gemeld is de studiedag van vrijdag 19 juni ingekort tot een studiemiddag. De leerlingen zijn deze
dag om 12.00 uur vrij. Op vrijdag 3 juli zijn de leerlingen ook om 12.00 uur vrij.

Personeel
Met de zomervakantie moeten we helaas afscheid nemen van meester Remco, onze vakleerkracht
bewegingsonderswijs. Hij zal op andere scholen aan de slag zijn in het volgende schooljaar. Zijn plek wordt
ingenomen door Marlinde Memmelink die ook vakleerkracht bewegingsonderwijs is op De Triangel.
Wij bedanken Remco voor zijn inzet en zullen in de laatste week van het schooljaar met de leerlingen afscheid
van hem nemen. Voor juf Marlinde alvast: hartelijk welkom!
Groepsbezetting schooljaar 2020 – 2021
In de bijlage vindt u het overzicht van de groepsbezetting in het nieuwe schooljaar en stellen de nieuwe
collega’s zich kort voor.
Ouders/verzorgers van de groepen 3A, 3B, 5A en 5B (volgend schooljaar) krijgen later op de dag bericht in
welke groep hun kind is ingedeeld. Eerder hebben zij hiervoor voorkeuren kunnen doorgeven. Vanwege de
privacywetgeving mogen wij geen lijstje met namen per groep doorgeven.

Kennismakingsmoment
Op woensdag 1 juli staat het kennismakingsmoment gepland. Dan maken alle leerlingen kennis met de
leerkracht voor het volgende jaar en zien ze in welk lokaal ze komen. We zijn nog even aan het puzzelen hoe
we dit mogelijk gaan maken. U krijgt hier natuurlijk verder bericht over.

Geplande activiteiten
Er zijn heel wat activiteiten die stonden gepland voor deze periode die niet (helemaal) door kunnen gaan:
- Schoolfotograaf: Deze zou eigenlijk al geweest zijn. We zijn druk bezig geweest om op een andere
datum alsnog iedereen op de foto te krijgen. Dat lukt helaas niet. Op 8 juni komt de fotograaf wel
even langs om de leerlingen van groep 8 in hun laatste jaar op De Tjotter samen te fotograferen.
- Zomerfeest: Alle evenementen zijn tot aan de zomervakantie geannuleerd. Helaas valt ons jaarlijkse
Zomerfeest hier ook onder en gaat het dit jaar niet door.
- Voorstelling groep 1/2C en groep 6: Op vrijdag 12 juni stond deze voorstelling gepland. Ook deze kan
helaas niet doorgaan zoals u zult begrijpen.
- Typecursus: Ouders en verzorgers van leerlingen die deelnemen aan de typecursus hebben bericht
gehad dat de cursus nog online doorgaat en nog niet op school na lestijd.
Contact
Doordat u als ouder/verzorger niet in school komt, is het lastiger even iets door te geven of te vragen aan de
leerkrachten. Gebruikt u vooral Social Schools voor dit contact s.v.p.. Als u even telefonisch contact wil, kunt
u ook dat doorgeven via Social Schools. U wordt dan gebeld.

Op de volgende pagina’s vindt u de bijlage
Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Tjotter

Bijlage 1:
Van de MR:
Datum: donderdag 16 april 2020
Tijd: 19:30-21:00
Hygiëne en schoonmaak
Nieuw schoonmaakteam op het gebouw, werken grondiger dan voorheen. Ervaringen zijn tot nu toe goed.
Afwachten hoe het verder gaat in het Corona tijdperk.
Verhuisbeweging Triangel
Vanwege de brand maakt De Triangel vanaf heden gebruik van lokalen binnen De Tjotter/Schakel. Nu
verdeeld over De Tjotter en De Schakel. Na de zomervakantie zal de Triangel verhuizen naar de kan van De
Schakel.
Lestijden/inlooptijden
Voorstel: ochtend deur open om 8.20 (i.p.v.) 8.15, start lessen om 8.30. Middag deur open om 13.00, start
lessen om 13.05 (i.p.v. 13.15). Dit levert 5 extra vrije dagen op voor de leerlingen en geeft leerkrachten de
ruimte om deze dagen te gebruiken voor administratie en het voorbereiden van lessen. Wellicht is dit nu
niet het juiste moment om dit plan voor te stellen aan ouders. Het komt op een later moment terug.
Ook wordt het voorstel gesplitst in 2 voorstellen. Een voor aanpassing van de lestijden en een voor het 10
minuten eerder beginnen op de middag waardoor er 5 extra vrije dagen ontstaan.
Beleid kampen/schoolreizen
Voor groep 8 is het nog de vraag of het kamp dit jaar door gaat.
Begin volgens schooljaar gaan groep 6 en 7 samen op kamp naar Biddinghuizen. Wel met een slag om de
arm i.v.m. Corona. De voorbereidingen zullen wel door gaan.
Inkomen stukken GMR
- Arno gaat uitzoeken bij het bestuur of de Tjotter alle financiële middelen benut die er zijn om de school te
professionaliseren om het niveau omhoog te krijgen.
- Vacatures binnen Stichting SchOOL zijn moeilijk in te vullen. Op de vacature op De Tjotter zijn wel
voldoende reacties gekomen.
- Notulen vergadering 01-04-2020: het stukje over het vervangingsfonds is ons onduidelijk. Arno legt het
uit.
Werving nieuwe MR lid oudergeleding
We gaan werven in de Tjotterinfo of via via.
Covid-19
Ouders zijn positief over de gang van zaken en Arno is trots op het team. Het is afwachten wat het kabinet
gaat besluiten op 21 april. Er wordt wel al gekeken wat mogelijk is. Extra vergadering wordt er ingepland
om de MR mee te laten kijken en mogelijk beslissen als dat nodig is.
WVTTK
Richtlijnen vanuit het bestuur rondom Covid-19 kunnen ook gebruikt worden op De Tjotter.

Bijlage 2: Groepsbezetting schooljaar 2020-2021
In onderstaand overzicht ziet u welke leerkracht op welke dag voor welke groep staat in het volgende
schooljaar.
Groep/Dag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2A

Rolien

Rolien

Rolien

Hanneke

Hanneke

1/2B

Annette

Nathalie

Annette

Annette

Annette

1/2C

Carola

Carola

Mirella

Mirella

Mirella

3A

Melinda

Melinda

Melinda

Odilia

Odilia

3B

Odilia

Odilia

Yara

Yara

Yara

4

Evelien

Evelien

Evelien

Andrea

Andrea

5A

Deveny

Deveny

Deveny

Deveny

Deveny

5B

Mathijs

Mathijs

Mathijs

Mathijs

Mathijs

6

Anouk

Anouk

Anouk

Jolande

Jolande

7

Elena

Elena

Elena

Elena

Elena

8

Laura

Laura

Laura/Maaike*

Maaike

Maaike

* Maaike en Laura staan op woensdag ieder om de week voor groep 8.
Er zijn drie nieuwe collega’s in bovenstaand overzicht. Zij stellen zich hieronder voor:
Juf Yara:

Beste allemaal,
Mijn naam is Yara Casteel en ik sta komend schooljaar op de woensdag,
donderdag en vrijdag voor een van de groepen 3. Afgelopen schooljaar heb ik
gewerkt op De Windroos en heb ik met veel plezier de eerste fase van het zijinstroom traject afgesloten.
Mijn vervolgfases zal ik op De Tjotter gaan voortzetten.
Hiervoor heb ik de opleiding beeldende therapie afgerond, maar doordat mijn
eindproject op De Tjotter zo goed beviel, heb ik besloten de overstap te
maken naar het onderwijs. Met veel enthousiasme sta ik nu voor de klas en ik
hoop u allen na de zomervakantie te mogen ontmoeten!

Juf Melanie:
Mijn naam is Melinda Gooijer. Ik ben 29 jaar oud en woon in Lelystad. Ik woon samen met mijn vriend
Thomas en vorig jaar juni is onze zoon Luca geboren. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om te lezen en geef ik 2 dagen in de week turntrainingen in Dronten.
Aankomend schooljaar mag ik de kinderen van groep 3A voor 3 dagen onder mijn
hoede nemen. Ik heb hier heel veel zin in! Helemaal nieuw is de Tjotter voor mij
niet. In het schooljaar 2012-2013 heb ik mijn LIO stage op de Tjotter mogen lopen.
Dit heb ik met veel plezier gedaan. De afgelopen 6 schooljaren heb ik op de
Lepelaar gewerkt. Nu ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik hoop jullie na de
zomervakantie te zien. Mocht u vragen hebben dan staat de deur altijd open. We
maken er een mooi schooljaar van!

Juf Elena:
Dag ouder(s) van toekomstig groep 7!
Na de zomervakantie mag ik de juf zijn van jullie kinderen. Aangezien ik
verwacht dat niemand van jullie mij kent, zal ik mij in het kort even
voorstellen.
Mijn naam is Elena Smallenbroek, ik ben 27 jaar (in september 28) en woon in
Dronten. Dit schooljaar (2019/2020) werk ik nog op de Boeier in Lelystad.
Naast lesgeven, houd ik erg van lezen en speel ik in mijn vrije tijd basketbal.
Ik kijk er erg naar uit om vanaf augustus op de Tjotter te werken en veel
toekomstige herinneringen met de kinderen te mogen maken.
Misschien dat ik jullie al een keer, voor de start van het nieuwe schooljaar,
tegenkom, anders kijk ik er naar uit jullie allen in augustus of september te
ontmoeten!
Voor nu wens ik jullie alvast een hele fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar!
Groeten,
Elena Smallenbroek

