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 11 juni 2021 

In deze editie: 

✓ Uitslag verkiezingen MR  

✓ Formatie 2020-2021 

✓ Nieuws vanuit het team 

✓ Brengen en ophalen bij het kleuterplein 

Agenda 

✓ 22 juni : MR vergadering 

✓ 25 juni : Rapport mee (groep 1-7) 

✓ 28 juni- 1 juli : Gespreksweek 

✓ 2 juli  : Studiedag team, kinderen vrij 

Bijlagen 

✓ Tekenwedstrijd voor kinderen van Ambt Epe 

✓ Brief: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, gegevens delen 

 

Uitslag verkiezingen MR, oudergeleding 

De opkomst voor de MR verkiezingen was hoog, dank daarvoor allemaal! De nieuw 

verkozen MR leden zijn Thijs Liefers en Michelle Harms-Buitenhuis geworden. Daarmee is 

de MR straks weer compleet. Met ingang van schooljaar 2021-2022 zullen zij in de 

oudergeleding van de MR plaatsnemen. We willen alle 

kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld hier heel 

hartelijk voor bedanken. Op de laatste MR vergadering van 

het schooljaar zullen we afscheid nemen van Celia en Olga en 

hen bedanken voor hun bijdrage de afgelopen jaren.  

 

Formatie 2021-2022 

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de groepsindeling voor komend schooljaar 

en hoe wij dit gaan vormgeven. Er zijn veel kinderen die verhuizen: sommige gezinnen 

vertrekken uit Epe, maar ook heel veel gezinnen komen nieuw in Epe wonen. Met de 

nieuwe instroom van leerlingen zover die ons nu bekend is gaan we ervan uit dat we op 1 

oktober 149 leerlingen hebben, uitgroeiend tot 157 in de loop van het schooljaar.  

We kunnen volgens de door onze stichting gestelde richtlijnen zes groepen formeren, 

maar men heeft ons de ruimte gegeven om dit jaar toch weer zeven groepen te 

formeren. We kunnen hierdoor kleine groepen vormen waar de leerkrachten ruimte en 

tijd hebben om alles wat er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op ons af 

komt goed uit te voeren en de kinderen de extra ondersteuning te kunnen geven die ze 

nodig hebben na weer een roerig jaar. Daarmee zijn wij als team tot de volgende indeling 

gekomen: 

 

groep 1/2 (met instroom 

nieuwe kleuters) 

 groep 2/3 

 groep 4 

 groep 5/6 

 groep 6 

 groep 7 

 groep 8 

 



Mocht er, vanuit u als ouders, nog informatie zijn die belangrijk is om de leerkracht mee 

te geven voor het nieuwe schooljaar in deze samenstellingen, kunt u dat kenbaar maken 

bij de gesprekken in juni of bij kennismakingsgesprekken aan de start van het nieuwe 

schooljaar.  

 

Welke leerkracht op welke plek: 

De verdeling van de leerkrachten over de diverse groepen vraagt nog wat puzzelwerk. 

We hebben wat vacatureruimte die we momenteel proberen in te vullen en er zijn ook 

wat vervangingen die ingevuld moeten worden. Zodra we deze puzzelstukjes op hun plek 

hebben zullen we de definitieve indeling van de leerkrachten met u delen.  

 

Het vormen van groep 1/2, 2/3 en 5/6, 6 

We zullen voor het werken met deze combinaties goed nadenken over hoe de groepen 

optimaal kunnen samenwerken met elkaar en dus ook goed nadenken over waar dat kan 

in de school.  

 

Plaatsing leerlingen groep 2 en 5 

De kinderen die naar groep 2 gaan kunnen dus in groep 1/2 of 2/3 komen. De kinderen 

die naar groep 6 gaan kunnen in groep 5/6 of groep 6 komen. Voor de plaatsing van de 

leerlingen in de groep hanteren we meerdere criteria waaronder: 

- het sociale aspect, 

- de verdeling jongens/meisjes, 

- broertjes/zusjes in verschillende groepen, 

- de onderwijsbehoefte van de kinderen gelijkmatig verdelen over de groepen. 

 

We willen de ouders van de toekomstige groep 2 en 6 de 

gelegenheid geven om hun wensen ten aanzien van de 

plaatsing kenbaar te maken. De leerlingen van de 

toekomstige groep 6 zullen we ook vragen bij wie ze graag in 

de klas zouden willen zitten. Voor de ouders betekent dit dat 

de leerkrachten hen zullen uitnodigen voor een gesprek, 

waarin samen besproken wordt welke combinatie het beste 

past bij de wensen van ouders en school. Er worden in dit 

gesprek echter nog geen toezeggingen over de plaatsing 

gedaan.  

Na deze inventarisatie gaan de betrokken leerkrachten samen met de Intern Begeleider 

(juf Carin) met elkaar een indeling maken. We houden hierbij rekening met de voorkeur 

die ouders aangegeven hebben. Wellicht kunnen niet alle voorkeuren gehonoreerd 

worden. Mocht een leerling niet geplaatst worden in de groep die ouders als voorkeur 

hebben benoemd, zal de leerkracht met deze ouders in gesprek gaan over het waarom 

van deze keuze.  

De definitieve groepsindeling wordt hierna zo spoedig mogelijk aan de ouders van de 

groep gecommuniceerd. Er wordt na het openbaar maken van de groepsindeling niet 

meer geschoven in de verdeling. 

 

Extra handen in de groep 

Wij zijn opleidingsschool voor diverse MBO en HBO opleidingen. Dit zijn voornamelijk 

studenten van de opleiding tot onderwijsassistent of van de PABO. Ten aanzien van de 

stages hebben we op dit moment nog geen duidelijkheid wie we in ons team mogen 

verwelkomen.  

 



Nieuws uit het team 

Juf Jessica heeft vrolijk nieuws: ze krijgt, naar verwachting, in december 

haar tweede kindje. Vanaf deze plek feliciteren we haar hartelijk met dit 

fijne nieuws en we wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe. Op 

dit moment gelden in het onderwijs extra beschermende maatregelen 

t.a.v. zwangere leerkrachten. Dat betekent dat ze aan het begin van het 

schooljaar al vrij snel haar lesgevende taak zal neerleggen. We zullen 

dus vervanging voor haar regelen vanaf het begin van het schooljaar.   

 

Juf Gerriët heeft een nieuwe uitdaging gevonden buiten onze school: ze 

maakt met de zomervakantie een overstap naar het Praktijk Onderwijs. Ze 

zullen daar vast net zo van haar talenten genieten als wij hier op school 

doen. We wensen haar vanaf deze plek alvast een hele fijne start op haar 

nieuwe plek! Aan het eind van het schooljaar zullen we afscheid van haar nemen, binnen 

de mogelijkheden die er zijn.  

 

Gisteren was het groot feest in groep 6: juf Yvette en Bernie 

gingen trouwen en kwamen speciaal voor de groep op school met 

taart en bubbels. De ouders van de groep hadden prachtige 

bogen en mooie versieringen gemaakt. We hebben hen 

toegezongen, een quiz gespeeld en natuurlijk geproost op het 

bruidspaar. Vanuit de ramen om het plein konden de andere 

klassen ook meegenieten van deze speciale dag. Aan alle ouders 

die hebben geholpen: hartelijk dank! Dat was heel fijn! 

 

 

 

 

 

Brengen en halen bij het kleuterplein 

De WillemTellstraat is een dynamische straat. Bij het 

brengen van de kinderen zien we dat er een goede 

doorstroom is: vanaf 8:15 uur komen ouders op 

wisselende tijden aan en gaan weer door naar huis en/of 

hun werk. Hierdoor blijft het qua verkeersbewegingen 

overzichtelijk en stroomt het goed door. De kinderen 

kunnen veilig op het plein spelen tot de school begint.  

Bij het halen werkt dat anders doordat u natuurlijk op tijd bij school wilt zijn en dan even 

moet wachten voor de verschillende klassen uit school komen. Dat zorgt voor drukte op 

de smalle stoep, het is voor de kinderen niet overzichtelijk door de hoge heg die er 

tussen zit. Op die momenten is het ook drukker in de straat. We hebben daarom een 

aantal weken geleden al laten weten dat u op het plein mag wachten bij het ophalen. We 

zien dit echter (nog) niet gebeuren. Daarom laten we u nogmaals weten dat u van harte 

welkom bent om op het plein de kinderen op te wachten. Hiermee helpt u de kinderen 

om u makkelijker te vinden en veiliger op weg te gaan. Voelt u zich dus welkom op het 

plein.  
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www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl 
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Tekenwedstrijd leerlingen basisschool 

 

Je kunt een prijs winnen met een tekening van iets wat met geschiedenis te maken 

heeft; bijvoorbeeld een oud gebouw. Ga naar buiten en kijk eens om je heen; en maak 

daarvan dan een tekening. Er zijn leuke prijzen te verdienen met de mooiste tekeningen. 

 

 Wil jij ook meedoen? Dat zou geweldig 

zijn! Maak dan een tekening over iets 

wat met geschiedenis te maken heeft. 

Ridders, kastelen, prinsessen bij mooie 

oude gebouwen, → alles mag. 

 

Die tekening kun je tot 1 augustus 

2021 sturen naar Ampt Epe, Postbus 

72, 8160 AB Epe. Inleveren bij de 

Read-shop in Epe of bij BRUNA van de 

Kamp in Vaassen is ook mogelijk. Wil je 

dan wel je naam, leeftijd, adres en 

telefoonnummer vermelden? En....er 

zijn mooie cadeaubonnen te winnen.  

 

Veel succes! 
Voorbeeld van Janne van 7 jaar 


