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We zitten volop in de voorbereidingen voor de feestavond. Dat belooft weer 

een spektakel te worden. Op grond van de verhalen zijn mijn verwachtingen 

natuurlijk hooggespannen 😉 

Binnen Op Kop krijgen de ontwikkelingen rondom het clustermodel steeds 

meer concreet vorm.  

Afgelopen week heeft de GMR, na zorgvuldige afweging, haar instemming 

met het model gegeven. Ook met de vakbonden is er een constructief 

overleg gevoerd. Dat betekent dat er volgende stappen gezet kunnen 

worden. Invoering van het model – in ieder geval voor enkele clusters – per 

nieuw schooljaar komen daardoor nadrukkelijk in beeld. Dat speelt ook bij 

ons, het cluster Beatrixschool-Rolpaal. De komende maanden zullen leren 

welke consequenties dat heeft voor formatie, inzet personeel en dergelijk. 

Over formatie gesproken. Op dit moment worden met de directeuren de 

formatiegesprekken gevoerd. Afgelopen donderdag was ik aan de beurt. 

Voor de Rolpaal zal er vooralsnog niet veel veranderen, voor wat betreft de 

beschikbare formatie. Het bovengenoemde clustermodel nog even buiten 

beschouwing gelaten. We gaan de komende tijd invulling geven aan één 

en ander. Oftewel: de voorbereidingen voor schooljaar 2019-2020 zijn 

gestart. 

Puntje van zorg vind ik nog wel de bemensing van de OR. Daarom stiekem 

toch nòg een keer een oproep. 

Juf Froukje is op de weg terug. Ze is al weer meer in de klas present en dat is 

goed om te zien.  

Deze keer een korte nieuwsbrief. Desalniettemin veel leesplezier. 

 

Wat actueel is 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Maandag 25 maart deze week lentesignalering groep 3 

Woensdag 27 maart leerlingraad 

Donderdag 4 april opbouwen feestavond 

Vrijdag 5 april volgende nieuwsbrief 

  Feestavond 
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1 Komende activiteiten 

1 Wat actueel is 

2 Van de OR 

2 Rommelmarkt 25 mei 

2  De luizenmoeder 

2 Schaatsen in Thialf 

3 Hallo Wereld HVO  

3 Hallo Wereld GVO 

4 KOErine 
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Aanwezigheid Jan: 
 
maandag  25 maart  
dinsdag  26 maart 
woensdag 27 maart 
maandag   1 april 
vrijdag     5 april 
 



 

 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

Met elkaar hebben we in het team vastgesteld, dat we de komende 
tijd wat extra aandacht willen besteden aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling in de middengroep. We stellen vast, dat we daar goede 
dingen doen, maar dat deze ontwikkeling en daarmee het 
pedagogisch klimaat ook nog verder versterkt kan worden. We pakken 
dat samen op, waarbij we gebruik willen maken van het ROE-project. 
Datzelfde project is op onze school al eerder gebruikt. 
 

Interventie groep 3-4-5 

In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een bericht van d het bso-aanbod 
van KOErine. Inmiddels begrepen we van één van de ouders, die 
contact had gelegd met KOErine, dat KOErine de kinderen niet na 
schooltijd van school zou kunnen halen.  
Dat is natuurlijk niet handig, wanneer je gebruik van de bso wilt maken. 
Zelf brengen is immers geen optie. Wanneer je gebruik maakt van de 
bso is dat omdat je er zelf niet bent… 
Ondertussen heb ik deze vraag via een mail voorgelegd aan KOErine, 
maar helaas tot op heden geen antwoord ontvangen. 
Ik houd u op de hoogte. 
 

KOErine 


