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1 juli 2021
Betreft

Schooljaar 2021-2022

Geachte ouders,
Met het einde van het schooljaar in zicht, geven wij u graag de nieuwe groepsindeling. Tevens blikken wij
terug op het afgelopen jaar en geven wij aan waar we ons komend schooljaar op richten.
Afscheid van collega
Juf Marianne Kok heeft met veel plezier in de instroomgroep gewerkt. Hoewel zij verder gaat genieten
van haar pensioen en op een andere school aan de slag gaat, heeft zij aangegeven ook nog voor ‘De
Michaël’ beschikbaar te willen zijn. Wij bedanken Marianne voor haar enthousiaste inzet in de
instroomgroep en komen haar ongetwijfeld nog eens tegen in de school.
Nieuwe collega
Komend schooljaar heten wij juf Petra welkom. Juf Petra werkt nu nog in Lansingerland en komt bij ons
in groep 1-2 werken. Samen met juf Vivianne vormen zij een duo.
Ook juf Roos is nieuw. Samen met juf Linda werkt ook zij in een groep 1-2.
Juf Laura Spenke versterkt ons team komend jaar in groep 5, samen met juf Daniëlle heeft zij een
groep.
Juf Marjolijn Swart heeft eerder stage gelopen bij ons en komt nu op donderdag bij juf Ellen in groep 5.
Wij heten onze nieuwe collega’s van harte welkom en wensen hun een hele fijne tijd bij ons
op ‘De Michaël’ !
Afscheid groep 8
De kinderen uit groep 8 hebben in mei de Centrale Eindtoets gemaakt en met een standaardscore van
542,5 een mooi resultaat behaald. Ook de voor onze school bepaalde referentiedoelen zijn voor alle vakken
behaald.
We zijn dan ook trots op alle schoolverlaters. Zij kunnen een goede start maken in het voortgezet
onderwijs!
De uitstroom van de kinderen van groep 8 in 2020-2021
Aantal leerlingen
VMBO

1

De kinderen hebben gekozen voor

VMBO T (MAVO)

4

Vakcollege Hillegersberg, Toorop Mavo, Montessori

VMBO – HAVO

1

Lyceum, Wolfert van Borselen, Wolfert – tweetalig,

HAVO

7

Laurens Lyceum, Libanon Lyceum, de Theaterschool

HAVO –VWO

24

voor HAVO/VWO, Marnix Gymnasium, Vrije school

VWO

32

Rudolf Steiner, Melanchton Lyceum Rotterdam en het
Erasmiaans Gymnasium. Eén leerling gaat verder in “s
Hertogenbosch, één in Ooisterwijk, één in Canada en
één op Bonaire.

Verder met kwaliteit
Na de eerste schoolsluiting, waarin de kinderen waren aangewezen op onderwijs op afstand, hebben we
een enquête onder ouders uitgezet en met de resultaten van deze enquête zijn we aan de slag gegaan.
Met de nieuwe digitale leeromgeving voor de kinderen en de lessen die wij geleerd hebben vanuit de eerste
schoolsluiting, heeft het onderwijs op afstand aan kwaliteit gewonnen. Ook de oudergesprekken via
Googlemeet en Teams liepen aanzienlijk beter. Van verschillende kanten hoorden we zelfs dat het fijn was
om zo de gesprekken te voeren.
In de groepen 1-2 heeft het spelenderwijs leren verder vorm gekregen. Rondom thema’s ontwikkelden de
kinderen zich spelenderwijs.
In de groepen 4 t/m 8 is de nieuwe taalmethode Staal geïmplementeerd.
Met elkaar hebben we het prettige klimaat en het rijke aanbod in de school geborgd.
Hoewel het thuisonderwijs in de ene situatie makkelijker was dan in de andere, kunnen we vaststellen dat
het met leervertragingen is meegevallen.
In het nieuwe schooljaar richten wij ons verder op de ontwikkeling van het onderwijs, waarbij we de
volgende specifieke aandachtspunten hebben benoemd:
Focuspunten 2021-2022
0)
Borging
We hechten waarde aan hetgeen we bereikt hebben met De Vreedzame School,
coöperatieve werkvormen , spelend en onderzoekend leren, LeerKRACHT en Staal. Het zijn
blijvende onderdeen van ons onderwijs waar gedurende het jaar specifieke aandacht voor is.
1)

Referentieniveaus
Voor lezen, taalverzorging en rekenen zijn in het schoolplan ambitieuze referentiedoelen
vastgesteld. De referentiedoelen vormen het uitganspunt voor het reken-, lees- en
taalonderwijs.

2)

We maken ons onderwijs m.b.v. ICT aantrekkelijker/boeiender, effectiever en efficiënter:
•
we bouwen de digitale leeromgeving voor kinderen verder uit
•
we maken optimaal gebruik van wat methodes aan ICT te bieden
•
we werken met een digitale werkomgeving voor de leerkracht met optimaal gebruik
van O365, Sharepoint en Parnassys
•
het netwerk wordt op afstand beheerd door de RVKO
Er worden meer chromebooks aangeschaft, in januari minimaal 1 kar (30 stuks) per
2 groepen.

3)

Rijk aanbod – betekenisvol leren
Tijdens de thema’s in de groepen 1-2 en de projecten in de groepen 3-8 staat het spelend
en onderzoekend leren centraal. Er is aandacht voor het naar binnen halen van de
buitenwereld en het naar buiten gaan. Excursies en gastlessen nemen een belangrijke plaats
in.

4)

Rol van het kind
Kinderen worden nog meer eigenaar van hun eigen leertraject en krijgen meer zicht op hun
eigen ontwikkeling.

5)

Implementatie Leerling in Beeld - klik HIER voor meer informatie.

Komend schooljaar oriënteren wij ons op de aanschaf van een nieuwe rekenmethode.

In 2021-2022 gaan wij door met LeerKRACHT
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Dit blijkt al jarenlang uit internationale
vergelijkingen. Om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, is het nodig de aandacht te
verleggen naar de essentie van toponderwijs: de kwaliteit van de leraar.
Wij werken in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Wij doen dit met de methodiek van
LeerKRACHT. Deze is gebaseerd op succesvolle onderwijsverbeteringen in het buitenland, ervaringen die
in Nederlandse scholen zijn opgedaan en ervaring van organisatieadviesbureau McKinsey met
cultuurtransformaties in grote bedrijven en instellingen.
Met behoud van het goede blijven we ons ontwikkelen om ons ideaal waar te maken:
de optimale ontwikkeling van kinderen die in staat zijn om te gaan met voor- en tegenspoed.
Wij willen ze leren om belangen af te wegen, keuzes te maken en een eigen weg te gaan. Met als doel
dat ze voor zichzelf én voor anderen kunnen zorgen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de
maatschappij.
Gesprekken
Aan het begin van het nieuwe schooljaar staan de startgesprekken met de nieuwe leerkracht gepland.
Het kan zijn dat u het fijn vindt om ter afsluiting van het schooljaar een gesprek met de huidige leerkracht
van uw kind te hebben. Indien de leerkracht het noodzakelijk acht, is er al eerder contact met u
opgenomen. In de overige gevallen is het gesprek geheel vrijblijvend en nu nog digitaal in Googlemeet,
via de leeromgeving van uw kind.
U ontvangt (groep 1 t/m 6) volgende week bij het rapport een link waarvan u alleen gebruik hoeft te
maken als u behoefte heeft aan een afsluitend gesprek. De gesprekken vinden digitaal plaats op de
maandag- en dinsdagmiddag in de laatste schoolweek tussen 15.10 uur en 17.30 uur.
Dank
Meer dan ooit hebben wij dit schooljaar gemerkt hoe belangrijk de samenwerking tussen ouders en school
is. Het onderwijs op afstand had nooit goed kunnen verlopen zonder die samenwerking. Wij spreken hier
graag onze waardering nogmaals voor uit. Die waardering geldt ook voor de medewerking bij het naleven
van de coronamaatregelen.
We gaan een nieuw jaar tegemoet. Vol vertrouwen kijken we uit naar een schooljaar waarin de kinderen
met plezier naar school komen en waarin wij elkaar weer echt kunnen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Peter Zuijdam
Directeur St. Michaëlschool

De groepsverdeling 2021-2022
Wij starten het schooljaar met 8 kleutergroepen. Ouders van de kinderen uit groep 1-2 ontvangen
vandaag de groepssamenstelling voor het nieuwe schooljaar.
Er komen drie groepen 3.
De groepen zijn zo samengesteld dat er gelijkwaardige groepen ontstaan. Wij hebben daarbij rekening
gehouden met diverse factoren, zoals de leerlingenaantallen, de leeftijden, de verhouding jongens en
meisjes, kindkenmerken én bestaande vriendschappen.
In de groepen 3 werken:
juf Marcella, juf Marjolein met op vrijdag juf Sabine, juf Carlinde (ma/di/wo) met juf Marin (wo/do/vr)
Bij de verdeling van de kinderen zijn de leerkrachten met grote betrokkenheid en zorgvuldigheid aan de
slag gegaan. Hoewel het voor de ene leerling een iets grotere verandering dan voor de andere zal zijn,
gaan wij ervan uit dat de kinderen samen met hun leerkracht en klasgenootjes snel hun draai vinden.
Wijzigingen in de groepssamenstelling zijn niet mogelijk.
De ouders van de kinderen uit de groepen 1,2 en 3 ontvangen na deze brief een namenlijst,
zodat u kunt zien in welke groep uw kind volgend jaar zit.
Groepsverdeling groepen 4 t/m 8
Huidige Huidige leerkracht(en)
groep
2020-2021
Juf Marin / juf Carlinde
3A
Juf Marjolein / juf Sabine
3B
Juf Marcella
3C
Juf Danitsja
4A
Juf Ellen Gillis / juf Fietje (ma)
4B
Juf Daniëlle / juf Vera
4C
Juf Ellen / juf Grazia (woe)
5A
Juf Anneloes
5B
Juf Maylang / juf Yvonne
5C
Juf Dorine
6A
Juf Jacqueline
6B
Juf Zarife / juf Diandra (ma)
6C
Juf Elyse / juf Rianne (vr)
7A
Meester Edgar
7B
Meester Laurent / juf Diandra (di)
7C

Wordt Nieuwe leerkracht(en)
groep
4C
Juf Daniëlle (ma/di/wo) en juf Laura S (wo/do/vr)
4B

Juf Ellen G (ma/di/wo) juf Vera (wo/do/vr)

4A

Juf Danitsja

5A

Juf Maylang (ma/di/ vr) juf Grazia (wo/do)

5B

Juf Ellen vd Meer (ma,di,wo,vr) juf Marjolijn Swart (do)

5C

Juf Anneloes

6A

Juf Zarife (di t/m vr) juf Vera (ma)

6B

Juf Jacqueline (di t/m vr) Meester Nikki (do)

6C

Juf Dorine

7A

Meester Edgar

7B

Meester Laurent (ma/wo/do/vr) juf Fietje (di)

7C

Juf Elyse (ma t/m do) juf Rianne (vr)

8A

Meester Martijn (ma,wo.do,vr) juf Diandra (di)

8B

Juf Marijke (ma/di/wo) juf Tessa (wo/do/vr)

8C

Meester Dennis (di t/m vr) juf Diandra (ma)

Overige taken binnen de school
Interne begeleiding

Juf Monique Nivard
Juf Diana Lankhorst
Juf Yvonne Lok
Juf Laura Tuinenburg

Begaafdheidscoördinator

Juf Sandra Kurtschreutter

Opleidingscoördinator

Juf Jacqueline van Diest

Leerlingbegeleiding

Juf Mariëtte Bodegraven

Schoolontwikkeling en didactische coach

Juf Vera Akkermans

Gedragsspecialist/ kindercoach

Juf Laura Tuinenburg

Vakleerkrachten gym

Juf Diandra Steenhouwer
Juf Rianne Touw

ICT

Juf Judith de Jong

Onderwijsassistent

Juf Kalinka Koreman / vacature

Administratie

Juf Henriëtte van der Hoek

Conciërge

Meester Richard Hoogkamer

Directie

Juf Nathalie Admiraal – adjunct-directeur
Meester Peter Zuijdam - directeur

