Formatie, laatste ontwikkelingen.
Juli 2018

In de vorige Schoolbode schreven we al over de formatie. Toen konden we alleen nog de groepenindeling bekend maken. Daarna hebben
we via de mail nog de leerlingindeling met u gedeeld en heeft Hilde u
gemaild over haar besluit om aan het Berechja College les te gaan geven.
Er zijn op het moment van schrijven nog een aantal zaken afgerond
waar u als ouder nog niets over hebt vernomen, maar die we wel met
u willen delen. Allereerst kunnen we bekend maken dat het team volgend jaar versterkt gaat worden met twee personen. Mevrouw Hilse
van Slooten komt bij ons werken als onderwijsassistent. Zij zal er de
hele week zijn en misschien wel bij uw zoon of dochter in de klas ingezet worden. Mevrouw Hilde Roskam Visser komt een aantal ochtenden het team ondersteunen bij de administratieve taken. Waarschijnlijk zult u met haar te maken krijgen als u bijvoorbeeld een ziekmelding doorgeeft. Wij konden beide benoemingen doen vanuit de
werkdrukgelden die door het ministerie beschikbaar zijn gesteld. We
hopen dat beide nieuwe teamleden een fijne tijd bij ons mogen hebben.
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Over een ding zijn we lang stil gebleven. Dat is de opvolging van Hilde.
Door haar vertrek ontstond er een vacature voor een directielid. Over
de invulling van deze vacature zijn een aantal gesprekken gevoerd
met de algemene directie. Uit deze gesprekken bleek dat een invulling
als duobaan niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Na lang nadenken heeft Willem Weerstand dan ook besloten de volledige directietaak op zich te nemen voor in ieder geval de duur van een jaar.
Daarmee komen zijn lesgevende taken jammer genoeg te vervallen.
En daarmee zijn we meteen aan het allerlaatste stukje van de formatiepuzzel toegekomen. Deze uren zijn namelijk nog niet ingevuld. We
zijn nog op zoek naar een leerkracht die deze taak op zich wil nemen.
Omdat de vakantie over een paar dagen begint kunnen we hierover
waarschijnlijk pas na de zomervakantie uitspraken doen. Zo gauw we
weten wie dit gaat doen maken we dat natuurlijk bekend.

Belangrijke data:
 Calamiteitendag: 19 juli .
 Zomervakantie: 23 juli tot en met 31 augustus.
 Luizencontrole: woensdag 5 september.
 Startviering: 6 september, 13.45 .
 Kennismakingsgesprekken, 17-28 september, op eigen aanvraag.
 Informatieavond groep 8: 8 oktober, 19.00 uur.
 Herfstvakantie: 22 oktober tot en met 26 oktober.
 Luizencontrole: woensdag 31 oktober.

Leerling-indeling.
In de afgelopen week hebben we de leerling indeling bekend gemaakt. Een moment dat altijd goed is voor veel
gesprekken in school en vele vragen van ouders. Daarom in deze Schoolbode een klein stukje uitleg over dit
fenomeen in school.
In het verleden was het zo dat de meeste Urker basisscholen acht groepen kenden die meestal in groep 1 gevormd werden en zo acht jaar lang doorschoven zonder al te grote wijzigingen. Die tijd is echter voorbij. De
meeste basisscholen op Urk kennen een aantal groepen dat elkaar jaar fluctueert. Het ene jaar zijn er genoeg
leerlingen om er een groep bij te plaatsen, andere jaren te weinig, en moet er een groep verdwijnen. Twee jaar
geleden had de Frits Bodeschool nog 13 groepen, nu zijn het er 12.
Het aantal leerlingen dat een school heeft zorgt ervoor dat de school geld krijgt om groepen te maken en leerkrachten aan te stellen. Hier zijn wettelijke regels voor. Aan iedere leerling ‘hangt’ als het ware een geldbedrag,
en daar moeten we het mee doen. In ons geval krijgen we genoeg geld om 12 groepen te formeren. Een dertiende groep zit er helaas niet in.
Als school kijken we vervolgens als eerste hoe we de groepen verdelen over de verschillende bouwen. Zijn er
veel kleuters? Dan komt daar een groep extra. Zijn er veel leerlingen in de middenbouw? Dan komt er daar een
groep bij. Vanaf dit punt gaan we ook rekening houden met de leerjaren. Is er een jaar waar veel leerlingen zijn
met leer– en/of gedragsproblemen? Dan proberen we die groepen kleiner te houden, of daar een extra groep
te maken.
Een andere factor waar we rekening mee moeten houden is het aantal leerlingen dat in een leerjaar zit. In het
ideale geval krijgen we in groep 1 ongeveer 28 leerlingen aangemeld. Dat is een mooi aantal om 1 klas mee te
maken. Er zijn echter ook jaren dat we 37 leerlingen krijgen bij de aanmelding. Dat zijn er te weinig om twee
klassen van 18 en 19 leerlingen te maken. Het zijn er echter ook te veel om in 1 groep bij elkaar te zetten. In
een dergelijk geval ontkom je er als school niet aan om een combinatieklas te maken. En dat heeft effect op het
leerjaar dat er boven, of er onder zit. (We zouden als school hier op kunnen sturen door bij het aanmelden van
leerlingen na de 28e aanmelding een leerling-stop in te zetten. Dat kan dan echter tot gevolg hebben dat het
derde kind uit uw gezin als 29e wordt aangemeld en niet naar de Frits Bode kan… het mag duidelijk zijn dat we
hier niet voor kiezen als school.)
Voor leerlingen die in een combinatieklas zijn ingedeeld is het pedagogisch goed dat zij niet altijd met hetzelfde
kleine deel van hun eigen leerjaar in een klas zitten. In hun leerjaar zitten meer kinderen en het is goed als zij
daar ook mee omgaan en zo sociale contacten aan kunnen gaan met alle kinderen van hun leeftijd.
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Leerling-indeling, vervolg.
Vandaar dat we er ook voor kiezen om deze leerlingen te laten wisselen van klas. Het zal in de toekomst dus
voor komen dat een kind het ene jaar in de combinatie klas zit en het andere jaar niet om later in de schoolloopbaan wel weer eens in de combinatieklas terecht te komen. Als er wat vaker gewisseld is hoeft dat geen
onoverkomelijk probleem te zijn. Alle kinderen van het leerjaar kennen elkaar al immers.
Het kan echter ook zo zijn dat de zorgzwaarte van een groep, of groepsdynamiek dusdanig is dat het beter is om
in het nieuwe jaar de leerlingen opnieuw door elkaar te verdelen. In de klas ontstaat dan een nieuwe dynamiek
die een negatieve groepsdynamiek kan ombuigen naar een positieve. Onze leerkrachten zijn pedagogisch kundig genoeg om een dergelijk proces te sturen.

Hoe komen leerkrachten dan tot een verdeling van leerlingen? De leerlingen van school vullen een aantal keer
per jaar een sociogram in waarin ze aangeven met welke kinderen ze goed op kunnen schieten en met welke
kinderen niet. Dit is het uitgangspunt voor de verdeling. De leerkracht probeert er zo goed mogelijk voor te zorgen dat alle leerlingen een plek krijgen bij de leerlingen waar ze positief voor kiezen en als dat niet mogelijk is
dan proberen we in ieder geval de negatieve keuzes van de leerling niet erbij te plaatsen. De leerkracht houdt
daarnaast ook nog weer rekening met het aantal leer– en gedragsproblemen in een klas en met de samenstelling van de groep. We streven ernaar om alle drie de niveaugroepen (zon-maan-ster) evenredig in een klas aanwezig te laten zijn. Deze leerlingen hebben elkaar immers nodig om van elkaar te leren. Het is dus ook niet zo
dat alle ’goede’ leerlingen in een combinatie klas terecht komen omdat ze ’goed’ zijn. (Hier kan zelfstandigheid
overigens wel een rol bij spelen. Al zijn er ook wel eens leerlingen waar het dan weer goed voor is als ze niet
altijd de aandacht van een leerkracht kunnen claimen….)

U ziet dat het een behoorlijke klus is en dat we als school niet altijd de mogelijkheden hebben om datgene te
doen wat we zelf ook het liefste zouden zien; kleine homogene groepen waarin ieder kind met plezier les krijgt.
In veel gevallen is het indelen van de leerlingen maatwerk, waarbij dat wat voor de ene leerling goed is, juist
voor de andere leerling beter niet gedaan kan worden. Als school zijn we verantwoordelijk voor het verzorgen
van goed onderwijs aan alle 316 leerlingen. Dat is ook de reden dat de uiteindelijke beslissing voor de leerling
indeling bij de school ligt zoals in de schoolgids staat. Dat maakt dat we bij de formatie en leerling indeling altijd
vanuit de organisatie zullen denken, terwijl u als ouders waarschijnlijk vooral aan de plek van uw zoon of dochter denkt. En dat begrijpen we, vandaar dat we bij vragen hierover altijd het gesprek aan zullen gaan over het
waarom achter de plaatsing. Dat neemt echter niet weg dat we vanwege andere belangen niet altijd de keus
kunnen maken die u het liefste zou zien voor uw zoon of dochter. En zoals wij begrip hebben voor het feit dat
een ouder het belang van zijn kind voorop stelt ,vragen wij op onze beurt uw begrip voor het feit dat we onze
verantwoording nemen voor alle 316 leerlingen.
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Calamiteitenverlof.
De laatste donderdag van het schooljaar is aangemerkt als calamiteitendag. Ieder jaar weer reserveren we van het aantal vakantie uren er 5,5 om de leerlingen bij een calamiteit vrij te kunnen geven. U
moet hierbij denken aan brand, kapotte verwarming die niet te repareren is of bijvoorbeeld een ontruiming wegens een gaslek. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Gelukkig komen deze zaken
weinig voor en dus zien we dat deze uren eigenlijk ieder jaar ‘verdwijnen’. Vandaar dat we er voor gekozen hebben om ze tijdens de laatste donderdag van het jaar in te zetten zodat de leerlingen een dag
vrij zijn. (Het schijnt zo te zijn dat we dat niet op vrijdag mogen doen omdat we daarmee de vakantie
met een dag verlengen en dat mag wettelijk niet. )
De leerkrachten die normaal op donderdag werken komen deze dag wel gewoon naar school. Zij gebruiken een deel van de dag om gezamenlijk op te ruimen, de leerling-overdracht te doen met de volgende leerkracht en al hun klas in orde te brengen voor het nieuwe jaar.

Sponsorloop.
De jaarlijkse sponsorloop voor de sportschool is ook weer achter de rug. De leerlingen hebben hun beste beentje weer voorgezet en met elkaar het bedrag van 2445,94 euro bij elkaar gelopen. Een bedrag waar we heel blij
mee zijn en alle sponsoren hartelijk voor willen bedanken! We doen dit al een aantal jaren zo en beseffen heel
goed dat we zonder deze bijdrage niet de sportclinics en het kleuterbeweegdiploma aan kunnen bieden. En
omdat de sponsorloop jaarlijks terugkeert zijn als school verder uiterst terughoudend in het organiseren van
andere vormen van sponsoring. We wijzen dan ook veel verzoeken af.
Jan uit groep 4 en Marisa uit groep 7 en Marena uit groep 5 hebben helemaal hun beste
beentje voorgezet. Zij vormden de top drie van
sponsoring. Een compliment en beker waard!
Zij staan echter niet alleen op foto, naast hen
staan de ‘top’ presteerders van de overige
groepen! Ook zij hebben hun uiterste best gedaan en hebben daarmee de medaille terecht
verdiend!
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Vakantie.
Dit was de laatste Schoolbode van dit cursusjaar. Een intensief jaar waarin er veel gebeurd is en waarin we veel
redenen hebben om dankbaar te zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan het inspectiebezoek en de goede resultaten die we daarin mochten halen. Maar ook de groei die de leerlingen hebben laten zien bij hun resultaten en
de eindtoets van groep 8. We zijn als school en leerlingen met elkaar voor grote ongelukken bewaard tijdens de
vele momenten waarop we onderweg waren.
Het was ook een jaar waarin we afscheid moesten nemen van Juf Woort en van Juf Kapitein. We willen beiden
danken voor hun inzet voor de school en hen alle goeds wensen voor de toekomst. Juf Woort in haar nieuwe
baan en juf Kapitein als ze gaat genieten van haar welverdiende rust. Ook nemen we afscheid van Meester
Romkes en de heer Klaas Baarssen. Meester Romkes mocht bij ons de duurzame inzetbaarheid invullen en deed
dat met veel inzet. Klaas Baarssen heeft jarenlang zich voor de vereniging ingezet als ICT-er, waarbij zijn werkplek binnen onze school was. Meester Romkes en Klaas Baarssen mogen net als Juf Kapitein gaan genieten van
hun pensioen. En ook wij mogen de komende periode uitrusten als het vakantie is. We wensen u een fijne vakantie toe en hopen elkaar in goede gezondheid weer te zien in het nieuwe cursusjaar. En voor wie denkt zich
te vervelen de komende tijd
alvast een kleine bijdrage
om de verveling tegen te
gaan...
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