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NIEUWE SCHOOLJAAR
Het duurt nog wel even, maar achter de schermen wordt er op school al flink nagedacht over
het nieuwe schooljaar.
Een belangrijke zaak waar vooral uw kind maar ook u mee te maken krijgt, is in welke groep
uw kind volgend schooljaar geplaatst wordt.
De school hanteert hiervoor een aantal criteria:
 Verdeling jongens/meisjes,
 Zorgleerlingen, zowel de plus als de kangoeroeleerlingen,
 Evenwichtige verdeling NT2 leerlingen,
 Evenwichtige verdeling cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling,
 Zelfstandigheid van leerlingen,
 Leerlingaantal per groep,
 Vriendjes/vriendinnetjes,
 Wensen van ouders* (deze kunt u via de e-mail (info@bs-opbouw.nl ) kenbaar maken t/m uiterlijk 10 mei 2019),
 Functioneren groep in het vorige schooljaar.
Naast deze criteria en afhankelijk van het budget wat beschikbaar wordt gesteld vanuit het
ministerie van Onderwijs en het schoolbestuur kunnen groepen worden geformeerd, kan
personeel worden aangesteld en leerlingenaantallen per leeftijdsgroep worden ingedeeld.
Het streven van de school is om met een aanvaardbaar aantal leerlingen per groep te werken (streefgetal is 25-27) en waar dit aantal wordt overschreden, extra hulp in te zetten.
Het is niet het beleid van de school om ieder schooljaar nieuwe groepen te formeren. Waar
het kan, zal de groep in stand worden gehouden, maar ervaringen uit een voorafgaand jaar
kunnen er toe leiden dat er leerlingen uit de groep worden geplaatst en andere leerlingen in
de groep worden geplaatst. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld door verhuizingen de leerlingaantallen van twee parallelgroepen scheef zijn gegroeid. Steeds probeert de school optimale groepen samen te stellen met een evenwichtige verdeling volgens bovenstaande criteria.
Op 21 juni worden de nieuwe groepen bekend gemaakt. Vanaf dat moment is de indeling
definitief. Leerkrachten, interne begeleiding en directie gaan de komende tijd aan de slag om
de moeilijke puzzel weer zo goed mogelijk te leggen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de kinderen in de voor hun juiste groep(en) te plaatsen.
*U kunt maximaal 5 kinderen als voorkeur opgeven, echter dit wil niet zeggen dat uw kind
bij alle kinderen wordt geplaatst. Soms kan er aan één verzoek worden voldaan, soms aan
meerdere verzoeken. Garanties kunnen dus niet gegeven worden.
Pieter Poststraat 13A I 5624 BE Eindhoven I Tel: (040) 2441242 I E-mail: info@bs-opbouw.nl
Website: www.bs-opbouw.nl

COMBINATIEGROEPEN 1/2
De afgelopen jaren hebben wij voornamelijk met losse groepen 1 en 2 gewerkt. Met ingang
van volgend schooljaar hebben wij besloten om te gaan werken met combinatiegroepen 1/2.
Het werken met combinatiegroepen heeft in onze ogen vele voordelen. Het leren van en
met elkaar, een belangrijk onderdeel uit de visie van de Opbouw, speelt een belangrijke rol.
De oudere kinderen kunnen de jonge kinderen helpen, goed voorbeeld geven en samen spelen. De jonge kinderen kunnen zich optrekken aan de oudere kinderen en hiervan leren. In
een combinatiegroep 1/2 is het makkelijker om aan te sluiten bij de verschillende niveaus
van de kinderen. De zelfstandigheid van de kinderen wordt vergroot doordat er meer in kleine groepjes gewerkt zal worden met de leerkracht. Met de kleine groepjes kan er beter gewerkt worden aan een bepaald doel.
Wij streven er naar om twee jaar dezelfde leerkracht(en) voor de groep te hebben. Dit zorgt
er voor dat een kind sneller wegwijs is op school en een band opbouwt met de leerkracht.
Het kind zal zich sneller op zijn gemak voelen en kan zich daardoor beter ontwikkelen.
Deze argumenten hebben er voor gezorgd dat we met ingang van volgend schooljaar gaan
starten met combinatiegroepen 1/2. Zowel de ouder- als de personeelsgeleding van de MR
hebben ingestemd en akkoord gegeven.

OUDERPORTAAL: BELANGRIJKE INFORMATIE
Na de meivakantie gaan we meer gebruikmaken van de functies in het Ouderportaal.
De volgende functies gaan we gebruiken:
Intekenen
We gaan gebruik maken van de intekenformulieren. U kunt zich voortaan opgeven voor
crea-middag, het rijden voor uitstapjes etc. via het Ouderportaal. Als de leerkracht hulp nodig heeft, dan wordt dit gecommuniceerd via het Ouderportaal. U ontvangt een melding/mail wanneer er hulp gevraagd wordt. Mocht u willen of kunnen helpen, dan kunt u het
intekenformulier invullen via de app of online.
U kunt de functie ‘intekenen’ herkennen aan het volgende icoontje

.

Nieuwsberichten
De nieuwsbrieven worden via het Ouderportaal verspreid. Tot de zomervakantie ontvangt u
de nieuwsbrieven zowel via de mail als het Ouderportaal. Na de zomervakantie ontvangt u
de nieuwsbrief enkel via het Ouderportaal.
U kunt de functie ‘nieuws’ herkennen aan het volgende icoontje

.

Absentie
Na de meivakantie kunnen de absenties gedaan worden via het Ouderportaal. Tot de zomervakantie kunt u uw kind zowel via de telefoon als via het ouderportaal ziek melden.
Na de zomervakantie stappen we volledige over op het Ouderportaal en worden ziekmeldingen die telefonisch of via een derden gedaan worden niet meer geaccepteerd.
In de bijlage vindt u het stappenplan hoe u uw kind ziek kunt melden via het Ouderportaal .
U kunt de functie ´absentie´ herkennen aan het volgende icoontje

.
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Ouderportaal App
Het ouderportaal is er ook in app/vorm en kunt u in alle app-stores vinden.
Ga naar de app-store op uw smartphone of tablet en zoek op ‘Basisonline Ouderportaal’. Alle bovenstaande functies kunt u hier ook op terug vinden.
Heeft u vragen over het gebruik van het Ouderportaal of de verschillende functies hiervan,
kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

INSTROOMGROEP
Meteen na de meivakantie start wordt gestart met een instroomgroep. De instroomgroep
wordt gehuisvest in de BOR en juffrouw Amy wordt de leerkracht van groep 1C.
Met vriendelijke groet,
en mede namens de collega’s,
een prettige meivakantie,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit emailadres ook gebruiken.
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