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Agenda april/mei  

 

 

 6 april                       Theoretisch verkeersexamen groep 7 

20 april                      Koningsspelen 2018 

17 t/m 29 april          Cito eindtoets groep 8 

25 april                      Oudergesprekken groep 1/2 

26 april                      Kinderen vrij om 12.15 uur 

27 t/m 13 mei           Meivakantie 

 

 

Wijzigingen volgend schooljaar  

 

Graag wil ik u tijdig op de hoogte brengen van het feit dat er op de Mariaschool komend schooljaar grote 

bezuinigingen op komst zijn. In de afgelopen jaren is er een groot aantal kinderen van school gegaan. Ten 

tijde van het verbetertraject heeft het bestuur de school de tijd gegeven om eerst de kwaliteit van de 

school op orde te brengen en niet te bezuinigen.  

 

Nu de school weer goed draait is de tijd aangebroken de bezuinigingen in gang te zetten. Zoals u wellicht 

weet hebben we een aantal groepen die veel te klein zijn sommige groepen hebben maar 16 – 18 

leerlingen. Bij 25 leerlingen in een groep krijgt de school genoeg geld om een leerkracht te betalen. 

Belangrijk is dus het aantal leerlingen in de groepen bij te stellen zodat het weer “gezonde” groepen 

ontstaan. Dit betekent dat alle combinatie groepen vanaf groep 3 in het komend schooljaar worden 

samengevoegd. Volgend schooljaar zullen we starten met 3 kleutergroepen en vervolgens 6 groepen 3 

t/m 8, in totaal 9 groepen. Een logisch gevolg is dat er teveel leerkrachten zijn, enkele leerkrachten zullen 

de school verlaten.  

 

Zodra duidelijk is hoe het hele plaatje eruit gaat zien, dus welke groepen er zijn en welke leerkrachten die 

groepen gaan draaien zal ik u daarvan op de hoogte brengen. 

 

Zoals u weet zijn wij met het team en de MR de afgelopen maanden aan de slag gegaan en in gesprek 

geweest over de schooltijden. Afgelopen week hebben we besloten dit proces voort te zetten, maar er zal 

nog het één en ander verder uitgewerkt moeten worden. Dit betekent dat er voor komend schooljaar 

geen veranderingen zullen plaatsvinden. Zodra er een vervolg wordt gegeven aan dit proces en er meer 

belangrijke informatie is voor u als ouders/verzorgers zullen wij dit direct weer communiceren via de INFO. 
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Koningsspelen 

Let op de data in de kalender zijn niet juist, sorry voor het ongemak!! 

 

Vrijdagochtend 20 april is het weer zover; de Koningsspelen! 

 

Sportdag groep 5 t/m 8 

De groepen 5 t/m 8 hebben een sportdag met andere basisscholen 

uit Rijswijk. Inmiddels heeft u al een digiDUIF met informatie over 

deze dag ontvangen van Daniëlle, de gymleerkracht. 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen spellen spelen tegen 

andere leerlingen van andere basisscholen uit Rijswijk. Het doel is 

vooral op een sportieve manier bewegen met leeftijdsgenoten. We 

wensen de leerlingen veel plezier! 

 

De leerlingen van groep 5B van combinatiegroep 4/5B doen ook mee met de grote sportdag. De 

leerlingen van groep 4B blijven op school en doen mee met de spelletjesdag van de groepen 1 t/m 4. 

 

Spelletjesdag groepen 1 t/m 4 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 blijven op school en zullen allerlei spelletjes doen in en rondom de 

school. De verdere invulling van deze dag wordt op dit moment besproken. Houdt u de digiDUIF in de 

gaten? Uw hulp vast gevraagd en wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Wij kijken uit naar een sportieve en gezellige dag! 

 

Ouderavond kleutergroepen 

 
De leerlingen van de groepen 1/2 zijn de afgelopen maanden weer nauwlettend gevolgd door de 

leerkrachten. Gedurende de maand april zetten de leerkrachten alle gegevens en registratie in het 

leerlingvolgsysteem KIJK mits uw kind een half jaar onderwijs heeft gevolgd. Vanuit deze registratie 

kunnen de leerkrachten aflezen hoe uw kind zich ontwikkelt, gezien de leeftijd. Deze registratie zal de 

leerkracht met u bespreken op woensdagmiddag of avond 25 april. Middels de digiDUIF ontvangen alle 

ouders van de groepen 1/2 te zijner tijd een uitnodiging zich in te schrijven voor een gesprek. Wij vinden 

het belangrijk dat we alle ouders spreken omdat wij de ouders zien als onze partner in het onderwijsproces 

van uw kind. 

 
Werken op niveau 

 

In alle groepen werken de leerkrachten heel planmatig om de leerlingen zo goed mogelijk op hun eigen 

niveau les te geven. Dit kan betekenen dat er extra werk aangeboden wordt. Lesstof om iets extra te 

oefenen wat nog moeilijk is of om ander werk aan te bieden wanneer een leerling minder oefening nodig 

heeft. Leerlingen die de lesstof snel begrijpen noemen wij leerlingen met een cognitieve voorsprong, zij 

mogen ook ander werk maken. 

 

De eerste stap wordt genomen vanuit de methode, gewoon in de klas: de leerlingen hoeven niet alle 

herhalingsoefeningen te maken en hebben daardoor tijd beschikbaar voor de plusboeken. Onze methode 

voor rekenen en taal/spelling heeft zo’n plusboek ontwikkeld. 

De volgende stap is het aanbieden van Levelwerk. Dat is voor leerlingen die niet voldoende hebben aan 

het pluswerk. Levelwerk biedt naast reken- en taalopdrachten ook opdrachten m.b.t. wereldoriëntatie. Een 

leerling kan voor één vakgebied ( bijv. taal ) Levelwerk aangeboden krijgen maar ook het volledige aanbod 

aan Levelwerk (deze leerlingen moeten dan ook leren om een weekplanning en een evaluatie te maken). 
Juf Barbra haalt indien mogelijk leerlingen uit de groepen om extra te ondersteunen 



 

Dan zijn er ook nog de kinderen die naast Levelwerk behoefte hebben aan nog meer of ander werk. Op 

donderdagochtend krijgen zij naast begeleiding in Levelwerk ook de mogelijkheid om aan een extra 

project te werken. Dit is soms individueel, soms in groepsverband. Vooralsnog is dit alleen voor kinderen 

uit groep 6 t/m 8. In principe komt een leerling in aanmerking voor deze groep (plusklas) wanneer het 3x 

een I op de CITO (rekenen en/of begrijpend lezen) en goede cijfers op de methode-toetsen behaald. 

Meester Wieger begeleidt deze plusgroep op de donderdagochtend. 

 

De groepsleerkracht bespreekt 2x per jaar de gang van zaken in de klas met de intern begeleider. Tijdens 

deze besprekingen wordt o.a. bekeken welke leerlingen voor dit extra werk in aanmerking komen en hoe 

het gaat met de leerlingen die dit extra werk al krijgen. De groepsleerkracht is de contactpersoon en 

informeert de ouders van de Levelwerk- en plusklaskinderen. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om een 

afspraak te maken met de intern begeleider, of de leerkracht(en) van de plusklas. 

 
Rookvrije zone 

 

 

 

 

Voor alle rokers die af en toe een sigaret opsteken rondom de school heb ik een 

vriendelijke doch dringende verzoek: Wilt u niet te roken op het plein en in de 

omgeving van de school? Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op en rondom 

de school niet in aanraking komen met rokers en peuken die op het plein worden 

gegooid. Ik hoop dat u mijn verzoek serieus neemt, alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

 

. 
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