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Agenda      

Ma 28 mei 

Di 29 mei 

Vr 1 juni 

Wo 6 juni 

Vr 8 juni 

wo 13 juni 

vr 15 juni 

ma 18 juni 

di 19 juni 

 

wo 20 juni 

vr 22 juni 

ma 25 en do 28 

juni 

di 3 juli 

wo 4 juli 

 

do 5 juli 

vr 6 juli 

 

Start afname cito’s junimeting 

Participatieteamoverleg 

Sport- en spelletjesdag 

Evaluatiegesprek klassenouders, aanvang 8.30 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Evaluatiegesprek Activiteiten Commissie, aanvang 19.30 uur  

Schoolviering Bijtjes, Vlinders, Giraffen en Panters, aanvang 13.45 uur 

Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

Start avondvierdaagse Westervoort 

MR vergadering 

Verslagen groep 1 t/m 7 mee 

Vrije vrijdag kleuters 

Verslagbespreking voor alle ouders van groep 1 t/m 7 

 

Afscheid schoolverlaters 

Doorschuifdag 

Schoonmaakmiddag 

Jaarsluiting, aanvang 14.00 uur 

Start zomervakantie, t/m 19 augustus 

 
Rupsjes (peuters), Bijtjes en Vlinders (1/2), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 4/5/6), Ara’s (DaVinci 6/7/8), Olifanten (4/5/6), Zebra’s (7/8)           

  

Deze week zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd voor de vacatureruimte die ontstaat doordat we 

komend schooljaar toch met een 7e groep kunnen starten en het zwangerschapsverlof van Femke. 

De vacatures zijn zowel intern als extern aangeboden. Dit betekent dat de formatie nog niet rond 

is. We houden u op de hoogte. 

We hebben inmiddels een besluit genomen over de samenstellingen van de groepen. De 

samenstelling is gebaseerd op de visie van de school, het aantal leerlingen per leerjaar en de 

evenredigheid van het aantal leerlingen per klas. De verdeling wordt als volgt: 

 

Montessori-afdeling: DaVinci-afdeling 

Groep 1/2 Groep 3/4/5/6 

groep 2/3 Groep 7/8 

groep 3/4  

groep 5/6  

groep 6/7/8 of 7/8  

Formatie en groepsindeling 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


 

Een samenstelling van groep 2/3 is voor onze school een nieuwe combinatie, die veel mogelijkheden 

biedt. 

In de laatste week voor de vakantie maken we bekend in welke groep uw kind geplaatst is. Dit geldt 

alleen voor de kinderen die volgend schooljaar in groep 2 en 3 komen, en eventueel voor de 

kinderen van groep 6 als er een heterogene groep 6/7/8 komt, omdat deze groepen gesplitst gaan 

worden. Voor de andere kinderen is het vanzelfsprekend naar welke groep zij gaan. 

De verdeling van kinderen wordt altijd zeer zorgvuldig gedaan en hierbij wordt onder andere 

rekening gehouden met de verdeling van broertjes en zusjes, vriendschappen en de 

ondersteuningsbehoefte van kinderen.  

 

Vanuit het rijk zijn voor alle scholen in het primair onderwijs financiële middelen vrijgekomen om 

de werkdruk te verminderen. Hier zijn we heel blij mee. Het bewijst dat staken zin heeft. Scholen 

bepalen zelf hoe zij die middelen in gaan zetten. Het team van het MKC heeft ervoor gekozen om 

deze middelen in te zetten voor het aanstellen van een onderwijsassistent die meedraait in de 

groepen. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om mensen te zoeken die de pleinwacht kunnen 

waarnemen, zodat de leerkrachten meer en langere pauzes hebben. Zeker in een relatief klein 

team hebben leerkrachten weinig pauzes, omdat we bij toerbeurt de pleinwacht verzorgen. 

Volgende week zullen er sollicitatiegesprekken gevoerd worden voor deze vacatureruimtes. We 

houden u op de hoogte. 

                               

Dinsdag 19 mei vergadert de MR. Mocht u bespreekpunten aan willen leveren, dan kan dat via de 

voorzitter: lonnekesnijder@gmail.com.  

                

Om de aanpassingen op de nieuwe wet rondom de privacy is veel te doen. Voor scholen zijn de 

regels aangescherpt en aangepast en het vraagt van ons een actieve houding ten aanzien van alles 

wat met privacy te maken heeft. We doen hierbij ook een beroep op u. We begrijpen dat u foto- en 

filmopnames wilt maken tijdens feesten, optredens en activiteiten. Wel willen we u vragen hierin 

terughoudend te zijn en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat alleen uw eigen kind in beeld is. De 

school is niet verantwoordelijk voor opnames die door derden gemaakt worden, maar wil wel graag 

een signaal voor bewustwording afgeven. 

Mocht u het toestemmingsformulier nog niet ingeleverd hebben, wilt u dat dan uiterlijk vrijdag 8 

juni doen? 

 

U bent van harte welkom om de schoolviering van de onder- en middenbouw bij te wonen. We 

beginnen om 13.45 uur en rond 14.15 uur is de viering ten einde. U kunt dan samen nog even 

napraten onder het genot van een kopje koffie of thee, terwijl wij met de kinderen de week 

afsluiten in de klassen.             

 

Scholen zijn niet meer verplicht om de kleutertoetsen voor taal en rekenen af te nemen. Sinds wij 

met het registratiesysteem KIJK! werken, merken we dat deze manier van kijken veel beter bij onze 

Extra middelen om de werkdruk te verminderen 

Uitnodiging MR aanleveren punten 

AVG, wet op de privacy 

Vrijdag 15 juni Schoolviering Bijtjes, Vlinders, Giraffen en Panters 
 

Geen afname van kleutertoetsen meer 
 

mailto:lonnekesnijder@gmail.com


visie en werkwijze past. Kinderen worden middels KIJK! op een heel brede manier in kaart gebracht 

door observaties van de leerkracht. Het afnemen van toetsen bij kleuters was een onnatuurlijke 

situatie en gaf vaak geen representatief beeld van de capaciteiten van een kind. Daarnaast 

beperkte de informatie zich tot twee aspecten van de cognitieve ontwikkeling. Daarom hebben we 

besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar geen kleutertoetsen meer af te nemen. Op de 

informatieavond in september zullen we u vertellen op welke manier het registratiesysteem KIJK! 

de ontwikkeling van kinderen in beeld brengt. 

 

Een aantal ouders uit de AC heeft het op zich genomen om kinderen die buiten Westervoort wonen, 

tijdens de dagen van de vierdaagse, na schooltijd op te vangen op school. De vierdaagse begint al 

vrij vroeg in de avond en het zou voor de ouders van deze kinderen betekenen dat zij voor een 

korte periode op en neer moeten rijden. De AC-ouders willen met deze kinderen gaan koken en 

gezamenlijk eten. U krijgt binnenkort meer informatie over dit mooie initiatief. 

 

Donderdag 5 juli sluiten we, zoals aangekondigd, het schooljaar af met workshops van het 

kinderkoor uit Oeganda. U bent vanaf 14.00 uur van harte uitgenodigd. Het koor zal ter afsluiting 

van de workshops een optreden voor alle kinderen en ouders geven en na afloop Afrikaanse 

spulletjes verkopen om geld in te zamelen voor hun organisatie.  

Komend schooljaar zal de opbrengst van de kerstmarkt die in december gehouden wordt, ten goede 

komen aan het kinderkoor.  

                                   

Donderdagavond heeft het participatieteam opnieuw overlegd. Volgend schooljaar zal dit team 

blijven bestaan en in ieder geval 2x bij elkaar komen. We kijken terug op een prettige 

samenwerking en op heel veel mooie acties en activiteiten die zijn opgepakt door ouders en het 

team. 

 

Bedankt voor alle hulp die we tijdens de sport- en spelletjesdag kregen. Het was een niet te warme, 

en sportieve dag. 

 

Ook volgend schooljaar zal Lonneke Snijder de plusklas, die op vrijdagochtend gehouden wordt, 

blijven verzorgen. Het is de bedoeling om de groep te splitsen omdat het leeftijdsverschil groot is. 

Daarnaast vinden we het belangrijk  om ook een aanbod te hebben voor de jonge kinderen. Tot nu 

toe begon de plusklas vanaf groep 3. Volgend schooljaar worden er twee groepen gemaakt; een 

groep 1 t/m 4 en een groep 5 t/m 8. We zijn nog in overleg over het moment waarop de tweede 

plusklas gehouden zal worden. We kunnen hiermee kinderen van alle leeftijden een extra aanbod 

geven. Leerkrachten en ouders bepalen in overleg wie er in aanmerking komen voor de plusklas. 

Lonneke is de deskundige die meedenkt, de criteria aangeeft en de uiteindelijke beslissing zal gaan 

nemen. De  opdrachten die Lonneke tijdens de plusklas met de kinderen opzet krijgen een vervolg 

in de klas zodat via een doorgaande lijn aan de ontwikkeling van de kinderen wordt gewerkt.  

 

 

Gelegenheid tot overblijven tijdens de avondvierdaagse  
pla 

Jaarsluiting 
 

Participatieteam 

Sport- en spelletjesdag 
 

Plusklas voor jongere kinderen 



 

 

 

Vakanties 

 

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018 

 

Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019 

 

Voorjaar 

(incl. Carnaval) 

4 maart t/m 8 maart 2019 

Goede Vrijdag 

 

19 april 2019 

Meivakantie inclusief 2e 

Paasdag en Koningsdag 

 

22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaartsdag en Goede 

vrijdag 

 

30 en 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 

 

10 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019 

 

Studiedagen 

 

Vrijdag 12 oktober 2018 

 

Alle kinderen vrij 

Donderdagmiddag 28 februari 

2019 

 

Alle kinderen uit om 12.00 uur 

Vrijdag 1 maart 

 

Alle kinderen vrij 

Woensdag 27 maart 

 

Alle kinderen vrij 

Dinsdag 11 juni Alle kinderen vrij 

Maandagmiddag 17 juni Alle kinderen om 12.00 uur uit 

 

 

                                                                           Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019 

 

 

 



 


