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Oudergesprekken fysiek op school 
De oudergesprekken van volgende week vinden op school plaats, zoals we ons voorgenomen hadden. We 

begrijpen dat dit mogelijk niet voor iedereen duidelijk is.  

 

Covid aanpassingen 
De richtlijnen zijn met nog twee weken te gaan vanaf maandag enigszins aangepast. 

Wat verandert er voor ons: 

- Cohorten verdwijnen. Dit betekent dat groepsdoorbroken activiteiten weer zijn toegestaan. 

- Mondkapjes in de school mogen, maar niet langer moeten. 

 

Een aantal maatregelen blijven gehandhaafd: 

- Afstandsregels in en om de school (dank voor uw medewerking). 

- Met nog twee weken te gaan willen we graag het halen en brengen van de kinderen voortzetten 

tot aan de zomervakantie. Bij regen zien we daar uiteraard vanaf en kunnen de kinderen direct 

naar binnen toe.  

 

Met name de afstandsregel heeft o.a. gevolgen voor de opvoering van de musical in de laatste week. De 

ouders ontvangen hierover bericht via de leerkrachten van groep 8.   

 

Activiteiten afgelopen jaar 
Voor de ouderraad en het team is het afgelopen schooljaar enorm uitdagend geweest. Bij elke activiteit 

was het weer de vraag wat wel en niet mogelijk was binnen de coronaregels van dat moment. Geen 

enkele activiteit heeft plaats kunnen vinden conform het gebruikelijke draaiboek.  

Steeds is er maatwerk geleverd en zijn alternatieven bedacht. Een fantastisch voorbeeld was deze week bij 

de organisatie van de alternatieve schoolreis. We zijn er enorm trots op dat dit door kon gaan. Het motto dit 

jaar was: Opgeven is geen optie! Dat de ouderraad en het team dit steeds weer voor elkaar kregen was 

super. Want ook in de samenwerking speelden de maatregelen parten. Het maakt echt een wezenlijk 

verschil of je fysiek bijeen kunt komen of dat het op een alternatieve manier moest.  Wat hebben jullie je 

ingezet! Klasse! Veel hobbels zijn genomen en soms was het ronduit lastig. Toch is het elke keer gelukt. 

Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolreisje. Volgende week nog een Sportdag en de afsluiting van het 

schooljaar. De kinderen blij, wij blij. Iedereen bedankt voor de inzet, en het helpen waar nodig en 

toegestaan. 

Hopelijk nemen de restricties aldoor verder af en zo niet, dan blijven we samen op zoek om er wat moois 

van te maken voor jullie en onze kinderen.  
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leerlingenindeling – formatie komend schooljaar 
De indeling van de leerlingen heeft u om 12.30 uur via Social Schools ontvangen. Indeling van leerkrachten 

op de groep volgt maandag aanstaande.   

Voor alle helderheid, bij de indeling van de kleutergroepen zijn kinderen die tot en met december vier jaar 

worden ingedeeld. De leerlingen die tussen januari en einde schooljaar vier worden, worden later in het 

volgende schooljaar ingedeeld.  

Vanuit groep 2 zijn twee kleine groepen drie samengesteld. Naast een aantal nieuwe leerlingen die in 

bestaande groepen instromen zijn er slechts een paar wijzigingen van de groepssamenstelling vanaf groep 

4. Ouders van de kinderen die dit betreft zijn hiervan op de hoogte.  

 

Komend jaar zullen we, net als dit jaar met 12 groepen starten. De formatie van de school is opgebouwd uit 

drie afzonderlijke geldstromen: 

1. Reguliere formatie middelen. (lump sum) Hieruit zijn 11 groepen en een aantal nevenfuncties 

bekostigd. (onderwijs assistenten, directie, IB, conciërge, leerkracht met taak voor HB onderwijs en IC 

ondersteuning) 

2. Werkdrukmiddelen: Teamleden kunnen aangeven hoe ze deze middelen het liefst ingezet zien om 

hiermee hun werkdruk te beperken. Hieruit worden  komend schooljaar alle gymlessen en een extra 

onderwijsassistent voor 32 uur bekostigd.  

3. Het NPO geeft de scholen extra budget om op basis van analyses extra budget in te zetten om 

mogelijke ontstane achterstanden in te halen. Uit deze budgetten is gekozen om: 

a. Een extra groep (12de) te formeren (waardoor de groepen 3 en 4 niet gecombineerd te 

hoeven worden) 

b. Scholing en begeleiding van leerkrachten bij de invoering van de nieuwe rekenmethode en 

vormen van spelend leren om het verschil in aanbod tussen onderbouw en groepen 3 en 4 

te verkleinen. 

c. Aanschaf van extra Chromebooks 

d. Aanschaf van muiswerk een programma waarmee kinderen op school en thuis adaptief 

kunnen werken aan een aantal basisvaardigheden en automatiseringsprogramma’s voor 

rekenen en taal. 

e. Inzet om aanbod tussen groepen qua klassenmanagement en aanbod nog verder af te 

stemmen. 

f. Inzet om leerkrachten te ondersteunen bij het aanbod in de groepen aan kinderen die 

mogelijk meer aankunnen. 

g. Inzet van een kindercoach (getrainde leerkracht) om kinderen, daar waar nodig extra te 

ondersteunen.  

 

Vakantierooster met studiedagen 
Hieronder het vastgestelde vakantierooster met daarin verwerkt de studiedagen. We hebben 

gekeken naar een mogelijkheid om de studiedag op 8 oktober te plaatsen i.v.m. Alkmaars ontzet. 

Helaas bleek dit organisatorisch niet mogelijk. In het lesrooster is nog één margedag opgenomen. 

Of en wanneer deze ingepland wordt is op dit moment nog niet aan te geven.  

Studiedag    maandag 11 oktober 

Herfstvakantie  16  t/m 24 oktober 2021 

Vrijdagmiddag   24 december (lessen eindigen om 12.00 uur) 

Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  19 t/m 27 februari 2022 

Studie tweedaagse  donderdag 3 en vrijdag 4 maart 2022 

Goede Vrijdag   15 april 2022 

Pasen    18 april 2022 

Meivakantie   23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart   26 & 27 mei 2022 

Pinksteren    6 juni 2022 

Studie tweedaagse  maandag 20 en dinsdag 21 juni 2022 

Vrijdagmiddag  15 juli (lessen eindigen om 12.00 uur) 

Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2022 

Bovenstaande data zijn inmiddels zichtbaar op www.pausjohannesschool.nl  

http://www.pausjohannesschool.nl/
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Einde Muzieksubsidie 
Na vier prachtige jaren vol muziek en plezier houdt het werken op de Paus Johannesschool voor mij op. De 

muzieksubsidie is (zo goed als) volledig uitgewerkt. Het afgelopen schooljaar was een gek jaar vol met online 

lessen. Zo had ik het laatste jaar op De Paus natuurlijk niet helemaal in mijn hoofd, maar helaas is het niet 

anders. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Ik hoop dat ik jullie kinderen heb 

kunnen motiveren, inspireren en enthousiasmeren voor het prachtige vak MUZIEK!  Nogmaals dank en tot 

ziens!  Groetjes,  Anna Ursem  

 

Van de MR 
Dinsdag 22 juni is de MR de laatste keer dit schooljaar bijeengekomen. De notulen worden binnenkort op 

de schoolwebsite geplaatst  

Tijdens dit overleg namen we afscheid van juf Simone die 8 jaar lid is geweest van de MR. We hebben haar 

bedankt voor alle inspanningen die zij de afgelopen 8 jaar voor de MR heeft geleverd.  

 

Ontwikkeling IKC 

De ontwikkeling van het IKC is in volle gang. De oudergeleding van de MR heeft de schoolleiding en de 

projectgroep dringend verzocht om nog voor de zomervakantie een oudervoorlichting te geven en met de 

ouders in gesprek te gaan. Dit omdat zij van mening zijn dat de oprichting van het IKC een grote 

verandering kan gaan worden voor het onderwijs van de leerlingen en het goed is om ouders eerder te 

informeren. Daarnaast hebben zij aangegeven dat juist het gesprek met ouders ‘aan de voorkant’ hierover 

en ouders laten meedenken zeer waardevol is. De schoolleiding en de projectgroep is echter van mening 

dat de brief en de website op dit moment genoeg informatie biedt en de eerste live voorlichting zal dus 

niet voor de zomervakantie zijn, maar in september-oktober. Dan zal er ook ruimte zijn voor ouders om in 

gesprek te gaan en vragen te stellen. 

Ook heeft de MR aan Allente gevraagd om aan te geven op welke punten de MR advies- dan wel 

instemmingsrecht heeft, zodat dit voor alle partijen duidelijk is.  

De oudergeleding heeft verder aangegeven het lastig te vinden om de achterban te vertegenwoordigen 

als het gaat om het onderwerp IKC. Hierbij vragen wij de ouders dan ook om zich te verdiepen in de 

plannen, de brieven te lezen en te kijken op de website www.ikcsp.nl. Mochten er vervolgens vragen of 

opmerkingen zijn, dan kunnen deze gesteld worden op de website, aan Frans en aan de MR-leden.  

 

NPO gelden (extra toelage om achterstanden weg te werken) 

Het MT heeft een voorstel gemaakt van hoe dit geld besteed gaat worden. De MR is zeer enthousiast over 

dit voorstel, het geld wordt echt besteed aan de leerlingen, het wegwerken van de achterstanden en om 

de kwaliteit van het onderwijs beter te maken.  

 

Vakantie- en studiedagen 

De MR heeft ingestemd met het voorstel van de vakantie- en studiedagen. Frans heeft zijn best gedaan om 

een studiedag op 8 oktober in te plannen, maar dit bleek helaas niet haalbaar.  

 

 

 

 


