
 

 

Nieuwsbrief 26  
schooljaar 2020 – 2021 

Pagina 1 van 3 pag.  Voor het laatste nieuws IKC ontwikkeling  

  scan de URL code hiernaast 

Nieuwsbrief  26  PJS 

schooljaar 2020-2021     21 mei  2021 

 

studiedag aanstaande dinsdag 25 mei 
Dinsdag 25 mei is er een studiedag. Deze dag gaat het team met verschillende onderwerpen aan het 

werk.  

- Het Nationale programma: in het nieuws heeft u vast gelezen dat de scholen komend jaar per 

leerling een bedrag van 700 euro krijgt. Wij brengen met elkaar in kaart waar mogelijke problemen 

en behoeften bij leerlingen liggen. Hoe we dit bedrag gaan inzetten is afhankelijk van de 

uitkomsten. Plan wordt nog voor de zomervakantie uitgewerkt zodat we hier het volgende 

schooljaar mee kunnen starten.  

- Het Concept beleid met betrekking tot het aanbod aan meerkunners wordt toegelicht en met 

elkaar besproken. 

- Formatie komend schooljaar wordt besproken. 

- Daarnaast is er tijd voor collega’s om met elkaar analyses te maken en de groep door te spreken in 

het kader van het nationaal programma.  
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Formatie komend jaar01 
Komend schooljaar gaan we met 12 groepen in de volgende samenstelling werken.  Groep 1-2a, 1-2b, 1-

2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6-7b, 7-8a, 8b. We kunnen dit doen vanwege de beschikbaarheid van het 

nationale programma. De personele bezetting zal pas over een aantal weken gecommuniceerd kunnen 

worden.  

 

Covid 
Ondanks dat de cijfers landelijk de goede kant op gaan, zijn er voor het onderwijs niet heel veel wijzigingen 

te melden. Dit betekent dat we ons nog steeds ongewijzigd houden aan een aantal voorschriften. Dat dit 

gevolgen heeft voor onze jaarplanning zal u niet verbazen. 

 

• De schoolreis zal dit jaar in een alternatieve vorm georganiseerd moeten worden. Het niet mogen 

mixen van bubbels en het niet kunnen doen van een beroep op ouderhulp zijn hiervan de 

belangrijkste redenen. De schoolreiscommissie gaat zich beraden op een alternatief programma. 

Hopelijk zijn de mogelijkheden begin komend schooljaar anders. 

• Het afscheid van groep 8. Toen we begin dit jaar onze boeking moesten bevestigen stonden 

schoolreisjes en kampen nog op rood. Vorig jaar hebben wij het kampgebouw betaald en geen geld 

retour gekregen. Dit risico hebben we niet willen nemen en hebben daardoor Texel boeking 

geannuleerd. Twee dagen vol hele bijzondere activiteiten en een nacht slapen wacht nog op de 

laatste instemming. Dat we deze krijgen ligt in de verwachting.   

• Musical. Mogen de ouders deze bijwonen met de aantallen die we willen? Streaming is geregeld 

zodat er in ieder geval meegenoten kan gaan worden. 

• Sportdagen. Deze mogen dit jaar niet doorgaan. Gezien de aantallen kinderen en noodzakelijke 

begeleiding heeft de gemeente geen toestemming gegeven. Deze staan geheel los van alle 

activiteiten die Sportservice in de vakantie heeft laten organiseren door meester Joost. 

 

Zo zijn er mogelijk nog meer zaken die aangepast moeten worden. We gaan steeds op zoek naar alternatieve 

mogelijkheden, samen de ouderraad, om toch nog diverse bijzondere activiteiten doorgang te kunnen laten 

vinden, welke wel mogelijk zijn binnen de regels. 

 

Nog even volhouden met elkaar! 

 

Van de MR 
De MR heeft afgelopen woensdag digitaal vergaderd waarbij diverse onderwerpen zijn besproken. 

 

- Groepsindeling voor schooljaar 2021-2022 is besproken. De MR heeft ingestemd met deze indeling. Meer 

informatie volgt later via Frans. 

 

- Voorstel vanuit directie voor permanente verlenging van de schooltijd van 14:00 naar 14:15 wat ten 

goede komt aan extra studiedagen zal voorgelegd worden aan de ouders (conform artikel 15 lid 3 WMS). 

Hierover volgt binnenkort meer berichtgeving.  

 

- Na een eerdere oproep aan ouders voor een geïnteresseerde ouder als afvaardiging vanuit de MR naar 

de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is Joost Kranenburg benoemd. Met zijn 

ervaringen in het onderwijs en MR is Joost zeer welkom om de Paus Johannesschool te vertegenwoordigen 

binnen de stichting (Allente) en zo dé schakel te zijn tussen MR en GMR. Joost succes!  

 

- De ontwikkelingen van het IKC zijn besproken. Vanuit stichting Allente is besloten dat op termijn de Paus 

Johannesschool en De Phoenix (Sint Pancras) één school gaan worden met een nieuw schoolconcept. De 

MR wordt betrokken bij twee sessies voor de verdere ontwikkeling van de missie en visie over het 

samengaan van de twee scholen. Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw is in de fase dat het VO 

(voorlopig ontwerp) er ligt en met feedback van o.a. de MR wordt getekend naar een DO (definitief 

ontwerp). Voor meer informatie over de vorming van het IKC verwijzen wij ook naar het bericht van Frans in 

Social Schools op 23 april jl. met daarbij een brief voor de ouders.  



 

Pagina 3 van 3 pag.  Nieuwsbrief 26 PJS  schooljaar 2020 - 2021 

 

 

- De informatie inzake het Nationaal Programma Onderwijs vanuit de overheid waarbij extra geld 

beschikbaar komt om kwetsbare elementen in het onderwijs door de COVID-19-impact aan te pakken is 

door de MR goed ontvangen waarbij het volste vertrouwen is voor de inzet van deze gelden.  

 

De MR denkt mee over het beleid en heeft op diverse onderwerpen instemmingsrecht. Meer weten: 

www.pausjohannesschool.nl. De oudergeleding in de MR wordt vertegenwoordigd door Mike Oudejans 

(voorzitter), Suzanne Slort en Rosemary Kracht. Vragen of opmerkingen? Schiet ons aan of mail naar mr-

pausjohannes@allente.nl.  
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