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Laatste weken van het schooljaar  
Nog even en dan is het zomervakantie. In de groepen worden 
hard gewerkt aan de laatste belangrijke zaken. De toetsen 
worden gemaakt, het portfolio gevuld en leerkrachten stemmen 
met elkaar het werken in het nieuwe schooljaar af.   
 

Nieuw rapport: portfolio  
Op vrijdag 25 juni krijgen de kinderen het portfolio mee. Dit is 
het nieuwe rapport waarin we denken u een nog beter beeld te 
kunnen geven van hoe uw zoon of dochter zich ontwikkeld heeft 
het afgelopen half jaar.   
Dit portfolio is een start en we ontvangen graag feedback. Zo 
maken het portfolio het komende schooljaar nog beter.   
In de laatste week van juni en de eerste van juli zijn er voor 
groep 1 t/m 7 VIP-gesprekken. U kunt zich hiervoor intekenen 
via social schools.  
Op vrijdag 9 juli om 12 uur is het voor iedereen zomervakantie. 
Groep 5 t/m 8 zijn die middag ook vrij.  
Op maandag 23 augustus zien we iedereen weer graag op school 
en starten we het nieuwe schooljaar.  
  
Meesters- en juffen dag  
Op woensdag 7 juli is de jaarlijkse meesters- en juffendag. Op 
deze dag maken we er in de hele school een feestdag van. Alle 
meesters, juffen, onderwijsassistenten, stagiaires en ander 
personeel viert dan zijn of haar verjaardag. Juffen en meesters 
vinden het leuk om een klein cadeautje te krijgen, maar dat 
hoeft natuurlijk niet.   
De tassen met tussendoortjes en lunch mogen thuisblijven. De 
meesters- en juffen trakteren. Als het erg warm is, is het 
verstandig om uw kind in te smeren. Een deel van het feest zal 
ook buiten gevierd worden.  
We houden de gewone schooltijden aan, dus iedereen is om 
14:15 uur vrij.  
  
Vragenlijsten thuisonderwijs en sociale veiligheid  
Enige tijd geleden heeft de school u gevraagd een vragenlijst 
over het thuisonderwijs in te vullen, maar ook de 
oudervragenlijst sociale veiligheid.   
De vragenlijst sociale veiligheid is ook ingevuld door 
medewerkers en leerlingen van groep 5 t/m 8.  
Vragenlijst thuisonderwijs  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maar liefst 25 gezinnen hebben deze vragenlijst ingevuld. Heel 
hartelijk bedankt hiervoor. We kunnen concluderen dat u in het 
algemeen erg tevreden bent over hoe we met elkaar, ouders en 
school, de periode van het thuisonderwijs hebben vormgegeven. 
Zo werd de beschikbaarheid van de leerkracht erg gewaardeerd 
en ook het minder strakke rooster voor groep 1/2.  
Het team heeft een aantal mooie complimenten mogen 
ontvangen. We hopen dat deze situatie zich niet nog eens 
voordoet. Maar mocht het wel gebeuren, hebben we een goede 
basis van waaruit we kunnen werken.  
  
Vragenlijst sociale veiligheid  
De sociale veiligheid scoort bij leerlingen een 8,3, bij ouders een 
8,2 en bij medewerkers een 9,0. Ouders en leerlingen geven aan 
dat het veilig is op school en het kind zich op zijn of haar gemak 
voelt. Toch blijven er aandachtspunten die niet onbekend zijn bij 
het team. We blijven werken aan gedrag in de vrijere situaties, 
zoals de pauzes.  
Hoe ga je met elkaar om, welke dingen kun je samen oplossen 
en wanneer is het moment om naar meester of juf te gaan. En 
dan geeft juf of meester je soms een tip om het toch zelf op te 
lossen of doe je dit samen.  
Het team scoort met een 9,0 erg hoog, maar heeft het echte 
contact met elkaar erg gemist dit schooljaar. Professioneel 
gezien hebben we elkaar vaak gesproken, informeel veel minder. 
Dit heeft te maken met de beperkingen die voor het 
samenwerken als team gelden. Vergaderen via Teams en geen 
gezamenlijke momenten. Voor komend schooljaar zetten 
daarom mede in op teambuilding en verbinding.  
 

Inzet NPO-middelen  
NPO, het Nationaal Plan Onderwijs, u heeft er vast wel over 
gehoord. Ook onze school ontvangt extra geld om ervoor te 
zorgen dat ons onderwijs aan jullie kinderen de komende twee 
jaar nog sterker en rijker wordt. We realiseren dit op de 
volgende manieren:  
Sterker door extra mankracht in de groepen. Elke week heeft 
elke groep een dagdeel dat er twee leerkrachten beschikbaar 
zijn. Zo kan er in kleinere groepen instructie gegeven worden. 
Dit doen we naast de inzet van onderwijsassistenten en 
studenten. We hebben eigen personeelsleden bereid gevonden 
om deze extra uren voor hun rekening te nemen.  
Rijker door het creatief circuit deels te laten invullen door 
professionals van buiten. Dat betekent dat groep 4 t/m 8, naast 
creatieve vakken van de eigen leerkracht, ook aan kan schuiven 
bij workshops verzorgd door externen.   
Professionaliseren doen we als team ook intensief. We 
implementeren, samen met de Driesprong een nieuwe 
rekenmethode. Dit doen we onder begeleiding 
van Wizz scholing. Daarnaast volgen we door het jaar heen e-
learning cursussen die we in de praktijk brengen door de 
leerkrachten elkaar te laten observeren en door de inzet van de 
didactisch coach/ beeldcoach die ons team rijk is in de persoon 
van Marcia Bruinenberg. 



 
 

 

 

Nieuwe leerlingen en afscheid  
In het nieuwe schooljaar starten er in veel groepen enkele 
nieuwe leerlingen. Door het sluiten van twee scholen van 
stichting Op Kop, komen er enkele kinderen naar de 
Samensprong. Maar ook door verhuizingen mogen we kinderen 
verwelkomen. Daarnaast worden er in de zomermaanden of kort 
daarna ook een aantal kinderen 4 jaar.   
In groep 1 starten na de zomervakantie 6 nieuwe kinderen. In 
groep 2 komt er een nieuwe leerling bij.  
In groep 4/5 starten twee nieuwe leerlingen, in groep 6/7 
starten drie nieuwe leerlingen en in groep 8 komen er ook drie 
bij.   
In groep 1/2 starten we met 19 kleuters en in 2/3 met 23. Groep 
4/5 start met 25 kinderen, groep 6/7 start met 25 kinderen en 
groep 8 start met 18 kinderen.   
Ook nemen we afscheid van groep 8. Deze vier leerlingen 
stromen uit naar het voortgezet onderwijs. We nemen ook 
afscheid van Lotte-Sophie. Zij verhuist naar Meppel en heeft 
daar een heel leuke school gevonden. We wensen jullie allemaal 
heel veel plezier.  
  
  
 

 


