Van Jos
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Na een korte schoolweek en een lang weekend Hemelvaart
zijn we weer fris en uitgerust begonnen. Wetende dat we nog een aantal
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schoolweken te gaan hebben, zijn we achter de schermen bezig met de
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voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.
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Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met de groepsindeling voor leerlingen en leer-
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krachten voor komend schooljaar. We hebben nog een aantal uitdagingen,
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zoals vacatures, om ook volgend jaar goed te kunnen starten. Ik heb er alle
vertrouwen in dat dit gaat lukken.
Als school ontvangen we (sinds 2021) extra middelen vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). Deze NPO-middelen zetten we in voor onze
leerlingen. Zo hebben we extra ondersteuners aangenomen, is er extra geïnvesteerd in scholing en opleidingen voor teamleden en maken we komend schooljaar een extra groep 3/4.
Hier is voor gekozen om de leerlingaantallen in de groepen 3 en 4 klein te
houden. Daarmee investeren we in de basis die in deze groepen gelegd
wordt. Zo komen deze middelen ook terecht waar ze horen, namelijk bij de
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leerlingen.
We gaan komend schooljaar onderzoeken hoe we deze groep 3/4 duurzaam en structureel kunnen bekostigen, ook als de extra middelen straks
niet meer beschikbaar zijn. Tenslotte vind je in deze info ook ons beleid omtrent de groepsindeling. Zeker voor ouders die nieuw zijn op De Sporckt, is
dit belangrijk om te weten.
Ik wens iedereen veel leesplezier toe met deze Sporcktinfo.

Met vriendelijke groet,

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (BSSporckt) om
op de hoogte te blijven van alle informatie, nieuwtjes en foto’s.

De Sporcktinfo is onze
vaste nieuwsbrief voor alle ouders van de school. Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken en ontvangt u via de e-mail
of de schoolapp.
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Thema-avond Gedrag/Kanjer
Binnenkort staat er weer een thema-avond op de planning. Donderdag 16
juni staat de thema-avond in het teken van Gedrag/Kanjer. Deze avond
wordt verzorgd door onze kanjercoach en trainer Sabine. Zij zal op een interactieve manier vertellen wat de Kanjertraining inhoudt, en waarom het
zo belangrijk is dat ouders weten welke taal, omtrent gedrag, er op school
met de kinderen gesproken wordt. De avond start om 20.00 uur en zal ongeveer om 21.00 uur afgelopen zijn.
Via de schoolapp heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen, daarmee
kunt u aangeven of u wel of niet aanwezig bent. Dat is voor de organisatie
handig om te weten. Geef daarom ook aan of u wel of niet aanwezig bent.

3 juni - Studiedag
15 juni - SPORCKTinfo (#15)

Corona zelftesten
Vanaf nu delen wij de Coronatesten niet meer standaard uit. Mocht u
testen nodig hebben kunt u deze halen bij Johan, de conciërge of bij
Irma van de administratie.

16 juni - Thema-avond Kanjer
30 juni – Kennismakingsmiddag
8 juli - Sportdag

Indien er vanuit de overheid nieuwe regelgeving komt, zullen wij dit met
alle ouders communiceren.

Nieuwe uitdaging Pauline
Met ingang van 1 juli start Pauline de Gussem-Vonk als directeur van basisschool Meander. Ze heeft gesolliciteerd op de interne vacature die in
onze stichting is uitgezet.
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De afgelopen twee jaar heeft Pauline als directieondersteuner op De
Sporckt gewerkt, tegelijkertijd heeft ze een intern scholingstraject gevolgd om te kunnen starten in een leidinggevende functie. Bij Xpect Primair noemen we dat het Potential Traject.
We gaan haar als collega missen, Pauline heeft ruim 15 jaar op De
Sporckt gewerkt vanuit verschillende functies. Met haar expertise op het
gebied van gedrag heeft ze veel leerlingen en ouders geholpen.
De komende maand gebruikt Pauline
om haar werk hier af te ronden en
goed over te dragen, zodat ze per 1 juli
kan starten op Meander. Dit betekent
ook dat de rol van Jos als waarnemend
directeur op Meander stopt en hij weer
volledig bij De Sporckt betrokken is.
In de volgende Sporcktinfo schrijft
Pauline een persoonlijk stuk voor alle
ouders. We zijn heel trots op haar en
wensen haar veel plezier en succes toe
met deze nieuwe uitdaging en stap in
haar carrière.!

De eerstvolgende vergadering
van de OR en MR is:
21 juni

3 juni - Studiedag, de kinderen zijn de
hele dag vrij.
6 juni – 2de Pinksterdag

Groepsindeling 2022-2023
Hierbij ontvangt u informatie over ons beleid m.b.t. de groepsindeling.
De instroom van vierjarigen vindt in groep 1 plaats. De plaatsing in een van de
groepen is op basis van de aantallen, jongens/meisjes en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Eventuele familieleden worden niet bij elkaar in de
groep geplaatst. Leerlingen uit de drie groepen 1 stromen door naar twee
groepen 2. Aan het eind van groep 2 worden de kinderen ingedeeld in nieuw
samengestelde groepen 3. Bij voorkeur blijven de kinderen vanaf groep 3 steeds
twee schooljaren bij elkaar. De samenstelling van de groepen wordt gedaan
door de huidige leerkracht en de intern begeleider. We kiezen als school bewust voor het nieuw samenstellen van groepen om de volgende redenen:

•

Om leerlingen in sociaal opzicht sterker en vaardiger te maken;

•

Om leerlingen nieuwe vaardigheden, die ze leren bij de Kanjertraining, toe te passen in een groep met nieuwe groepsdynamiek;

•

Om verschillen tussen leerlingen, die in de loop van de jaren ontstaan, in balans te houden en goed over verschillende groepen en
leerkrachten te verdelen;

•

Om leerlingen de mogelijkheid te geven om nieuwe relaties op te
bouwen en te leren van en met elkaar.

Vrijwillige ouderbijdrage
Veel ouders hebben de
ouderbijdrage al voldaan voor
schooljaar 2021-2022. Heel erg
veel dank daarvoor, hierdoor
kunnen we de leuke activiteiten, schoolreisjes en het
kamp voor groep 8 blijven
organiseren.

Mocht het u ontgaan zijn, het
kan nog altijd. Voor vragen
kunt u terecht bij Irma Martens van de administratie.

Iedere twee jaar wordt er herverdeeld, voor komend schooljaar gaat het om de
huidige groepen 2, 4 en 6. Omdat we komend schooljaar een extra groep 3/4
formeren, worden de kinderen van de huidige groepen 2 over drie groepen 3
verdeeld. De extra groep 3/4 zorgt voor kleinere leerlingaantallen in de groepen 3 en 4 en kan worden bekostigd door de extra NPO-middelen die we vanuit de overheid ontvangen. Daarnaast behouden we de drie kleine groepen 7,
die gaan in zijn geheel door naar groep 8.
In sommige gevallen wijken we af van ons beleid, bijvoorbeeld wanneer:

•

•

Het aantal leerlingen in de school/parallel/groep wijzigt kan het
nodig zijn om van bijvoorbeeld drie groepen twee groepen te formeren of andersom;
Een groep niet voldoende functioneert in onderwijskundig en/of
sociaal-emotioneel opzicht. Dit kan een aanleiding zijn om de kinderen eerder te herverdelen over de groepen;

•

Een groep al herverdeeld is. Dan kan het zijn dat een groep ook
voor 3 jaar samenblijft. Hiermee willen we voorkomen dat er in
groep 7 nog herverdeeld moet worden voor het laatste schooljaar;

•

Er een grote toestroom van 4-jarigen is, dan kan gekozen worden
voor een instroomgroep. Na het schooljaar kan deze instroomgroep weer toegevoegd worden aan de groepen 1.

Het aantal te formeren groepen wordt ieder jaar opgesteld door de schoolleiding in een formatieplan en ter advies en instemming besproken in de MR.
Op 30 juni 2021 vindt de kennismakingsmiddag plaats. Die middag maken alle
leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht(en) en groep. Zoals u van ons
gewend bent, ontvangen alle ouders de groepsindeling op tijd om deze thuis
door te nemen. We streven er naar om de indeling uiterlijk 23 juni te delen. De
groepsindeling die dan wordt gedeeld is bindend.
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