Even bijpraten…….
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Nu we weer een ‘dikke week’ allemaal terug op school zijn en het einde van het schooljaar in
zicht komt, wordt het tijd om elkaar weer even via een nieuwsbrief bij te praten.
TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE.
Vanaf 15 maart jl. startte een heel bizarre periode vanwege Corona. In de periode van 15
maart tot 11 mei was de school gesloten en zijn alle kinderen met hulp van
ouders/verzorgers thuis aan de slag gegaan met het aangeboden thuiswerk. Vanaf 11 mei
tot 8 juni was de school gedeeltelijk open en waren steeds halve groepen aanwezig en sinds
8 juni komen we weer allemaal tegelijk op alle dagen naar school, maar geldt wel nog steeds
het protocol waarin allerlei maatregelen en richtlijnen staan vermeld.
Wij realiseren ons dat zeker de periode van 15 maart tot 11
mei veel van iedereen gevraagd heeft en de nodige impact
heeft gehad op menig gezin. In die periode hebben wij ook
voortdurend noodopvang aangeboden (tot 11 mei centraal
op locatie de Bron en daarna op de eigen school) en daarin
zijn we na 11 mei ook nog coulanter geweest en hebben we
ook kinderen opgevangen van ouders/verzorgers die zich bij
ons gemeld hadden en eigenlijk niet in aanmerking kwamen
voor noodopvang.
Wij hebben als school in deze periode veel positieve reacties ontvangen over onze aanpak,
maar uiteraard ook diverse reacties van ouders/verzorgers gehad die graag op bepaalde
onderdelen een andere aanpak hadden gewild. We kunnen het helaas natuurlijk nooit voor
iedereen goed doen. Wij willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet in de
afgelopen periode en voor het begrip dat we gekregen hebben t.a.v. de besluiten die de
school genomen heeft.
Wij zijn blij dat het sinds 8 juni jl. weer allemaal ‘iets normaler’ is geworden doordat alle
kinderen weer naar school komen. Het huidige protocol
blijft in ieder geval tot de zomervakantie van kracht en
we verwachten dat ook na de zomervakantie nog diverse
maatregelen en richtlijnen zullen gelden in en rondom
de school. Wij verzoeken iedereen nogmaals vriendelijk
om zich te houden aan het geldende protocol.
We willen nog graag vermelden dat de burgemeester
van Beek aan het begin van de Corona-crisis alle
inwoners had opgeroepen haar uit te dagen voor een challenge. Juf Karin Frenken heeft
daarop gereageerd en de burgemeester uitgedaagd om met een zelfgebakken appeltaart de

noodopvang van onze drie scholen, die destijds op de Bron plaatsvond, te bezoeken. Dit
heeft de burgemeester op dinsdag 7 april jl. gedaan. Op de facebook pagina van de
burgemeester is te zien hoe ze thuis met haar man de appeltaart aan het bakken is. We
vinden het super dat de burgemeester deze challenge heeft uitgekozen om uit te voeren.
Dank u wel burgemeester!
DE BELANGRIJKSTE ZAKEN VOOR DE LAATSTE WEKEN TOT DE ZOMERVAKANTIE.
 Het huidige protocol blijft in ieder geval van kracht tot de zomervakantie. Laten we
met z’n allen zorgen dat de daarin vermelde richtlijnen en maatregelen dus gewoon
goed uitgevoerd blijven worden, hetgeen tot heden
super verloopt.
 Zoals bekend, kan er tussen de middag weer gewoon
worden overgebleven. Wij zijn ons overblijf-team heel
dankbaar dat ze het overblijven weer hebben
opgepakt, nu dit weer mogelijk is. Top!
 Alle kinderen zullen het schooljaar op een leuke manier
afsluiten in hun eigen stamgroep/unit, omdat ons
gebruikelijke schoolfeest helaas moet vervallen. Voor
de kinderen van groep 8 zijn we extra hard aan het
werk om hun een leuk afscheid van de basisschoolperiode te bieden. Uiteraard zijn
wij ook teleurgesteld dat de musical niet door kan gaan, maar het heeft geen zin ‘om
bij de pakken te gaan neerzitten’. We hebben dus vooral gekeken wat wel mogelijk is
in deze tijd.
 Zoals in het protocol staat vermeld, ontvangen de kinderen geen 2de rapport en
worden geen Cito E-toetsen bij alle kinderen afgenomen. Alleen bij die kinderen waar
wij het afnemen van een toets noodzakelijk vinden om de juiste onderwijsbehoeften
vast te stellen, worden toetsen afgenomen. Indien noodzakelijk kunnen we er ook
nog voor kiezen om de E-toetsen in augustus/september af te nemen met een
aangepaste normering.
 OUDERGESPREKKEN:
Wij willen graag het schooljaar ook met alle
ouders/verzorgers goed afsluiten en daarom is
besloten dat er telefonisch of via MS Teams nog met
alle ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7 een
oudergesprek zal plaatsvinden ergens in de laatste
schoolweken (deze gesprekken zijn dus niet zoals
normaal facultatief). Jullie zijn/worden hiervoor
uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw kind(eren). De oudergesprekken met
ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8 blijven wel facultatief.
Ouders/verzorgers die nog graag een afsluitend gesprek met de leerkracht(en)
wensen, verzoeken we om dit kenbaar te maken via mail aan de leerkracht(en) van
groep 8.
Start zomervakantie.
Op donderdag 9 juli a.s. is de laatste schooldag voor de kinderen van groep 1 en op vrijdag
10 juli a.s. is de laatste schooldag voor de kinderen van de groepen 2 t/m 8. In de kalender
op Walvi stond niet vermeld dat 10 juli a.s. de school om 12:00u uit is. Dit is echter wel het

geval. Noteer dus alvast dat vrijdag 10 juli a.s. de zomervakantie voor de kinderen van de
groepen 2 t/m 8 om 12:00u begint.
INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021.
Door de Corona-crisis hebben de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar ook wat
vertraging opgelopen. Nu de meeste zaken wel geregeld zijn, willen wij jullie graag
informeren.
Personele bezetting schooljaar 2020-2021.
Unit onderbouw (1-2): Coördinator Birgit Stoffels
Stamgroep:
Dagen:
Personele bezetting:
Groep 1-2
Ma, Di,
Birgit Stoffels
Wo, Do
Vr-ocht
Ondersteuning
unit 1-2

Di-ocht,
Wo

Petra Paumen

Opmerkingen:

Alleen groep 2 kinderen aanwezig.

Maartje Janssen
(onderwijsassistente)

Unit middenbouw (3-4-5): Coördinator Peggy Palmen
Stamgroep:
Dagen:
Personele bezetting:
Opmerkingen:
Groep 3-4
Ma, Di,
Peggy Palmen
Vr. ocht.

Groep 4-5

Ondersteuning
unit 3-4-5

Wo, Do
Ma, Di,
Wo, Do,
Vr

Petra Paumen
Wouter van Noort

Ma, Di,
Wo
Ma, Do,
Vr-ocht
Ma, Di,
Wo

Astrid Extra
(onderwijsassistente)
Maartje Janssen
(onderwijsassistente)
Beau Gielkens
(onderwijsassistente)

50,5
lesuren
= 9 hele
dagen

Peggy Palmen

Beau Gielkens kan op haar
werkdagen worden ingezet op
andere scholen in Beek indien
vervanging van een
onderwijsassistente nodig is.

Unit bovenbouw (6-7-8): Coördinator Monique Haeren
Stamgroep:
Dagen:
Personele bezetting:
Opmerkingen:
Groep 6-7
Ma, Di,
Anke Merry
Vr

Groep 7-8

Ondersteuning
unit 7-8

Wo, Do
Ma, Wo,
Do, Vr

Wendy Heckers
Monique Haeren

Di

Wendy Heckers

MaVienna Nollé
ocht,
(onderwijsassistente)
Di, Wo,
Do, Vrocht
Ma t/m Paulien Hamers
Vr

Overige taken
Taak:
Directie
Interne begeleider & ondersteuning units
Coördinator unit onderbouw (1-2) /
MT/stuurgroep-lid
Coördinator unit middenbouw (3-4-5) /
MT/stuurgroep-lid
Coördinator unit bovenbouw (6-7-8) /
MT/stuurgroep-lid
ICT-coördinator
Administratie
Conciërge

Paulien Hamers kan op haar
werkdagen worden ingezet op
andere scholen in Beek indien
vervanging nodig is.

Personeelslid:
Kim Tholen en Bob Meijs
Esther Waltmans
Birgit Stoffels
Peggy Palmen
Monique Haeren
Roy Maessen
Astrid Extra
Ria Kösters
Marcel Belt

Enkele aanvullingen t.a.v. personele bezetting 2020-2021.
 Reeds eerder hebben we jullie aangegeven dat het de vraag was of juf Wendy Crijns
vanwege clusterhoofdpijnen zou kunnen terugkeren in het onderwijs. Deze vraag is
inmiddels beantwoord en helaas moeten we jullie mededelen dat juf Wendy Crijns
niet gaat terugkeren in het onderwijs. We verliezen met juf Wendy Crijns een zeer
goede en enthousiaste leerkracht. Wij willen juf Wendy Crijns bedanken voor al haar
inzet op onze school en wensen haar alle goeds voor de toekomst.
 Juf Petra is op dit moment aan het re-integreren. Volgend schooljaar werkt juf Petra
op woensdag en donderdag in groep 3-4 en op vrijdagochtend in groep 2. We
verwachten dat juf Petra na de zomervakantie vanaf de start van het schooljaar op
woensdag en donderdag in groep 3-4 kan starten en dat ze voorlopig op
vrijdagochtend in groep 2 nog wordt vervangen door juf Paulien.
 Juf Monique zal waarschijnlijk na de zomervakantie terugkeren in groep 7-8 op
woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag zal juf Monique haar werk nog niet
hervatten en zal juf Paulien haar blijven vervangen in groep 7-8. We bekijken of het



mogelijk is om juf Paulien ook op dinsdag in te zetten in groep 7-8 zolang zij op
maandag nog vervangt voor juf Monique.
Meester Bart, onze ICT’er, gaat onze school helaas verlaten. Meester Bart werkt ook
nog op diverse andere scholen en is ook bovenschoolse ICT’er binnen Kindante.
Gezien de hoeveelheid werk die al deze taken met zich meebrengen, is besloten dat
meester Bart geen ICT-werkzaamheden meer zal verrichten op onze school. Wij
willen meester Bart hartelijk danken voor alles wat hij voor onze school gedaan
heeft. Meester Bart heeft de afgelopen vier schooljaren een heel belangrijke rol
gehad in de schoolontwikkelingen. Wij wensen meester Bart heel veel succes voor de
toekomst. Het werk van meester Bart zal worden overgenomen door meester Roy
Maessen. Meester Roy is ook ICT’er op de andere scholen in cluster Beek en een
tweetal scholen in Stein. Wij zijn ervan overtuigd met meester Roy een goede
opvolger in huis te hebben voor meester Bart. Ook meester Roy wensen we alvast
veel plezier en succes op onze school.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021.
Herfstvakantie: 19-10-2020 t/m 23-10-2020.
Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 01-01-2021.
Carnavalsvakantie: 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Meivakantie: 03-05-2021 t/m 14-05-2021.
Zomervakantie: 26-07-2021 t/m 03-09-2021.
Pasen: 05-04-2021.
Koningsdag: 27-04-2021.
Pinksteren: 24-05-2021.
Vrije middagen: 18-12-2020, 12-02-2021, 02-04-2021, 23-07-2021.
Studiedagen (kinderen hele dag vrij): 03-02-2021, 26-04-2021, 30-06-2021
Studiemiddag (kinderen ’s middags vrij): 22-09-2020, 12-11-2020, 10-12-2020, 15-04-2021,
20-05-2021, 08-06-2021.
De data van studiedagen en studiemiddagen zijn nog onder voorbehoud. In onze
schoolkalender zullen de definitieve data worden opgenomen.
Speerpunten schoolontwikkeling 2020-2021.
 Het fasegewijs ‘anders organiseren’ van ons onderwijs
(van leerstofjaarklassensysteem naar werken in units) en
daarbij op de juiste manier inrichten van onze
leeromgevingen (voortzetten van het verkennen van
functies en inrichting van de leeromgevingen t.b.v. het
werken met dag- en weektaken en het geven van expliciete directe instructies).
 Kinderen gaan met dag- of weektaken werken als middel om de leerdoelen te
bereiken en meer zelfsturing en eigenaarschap te ontwikkelen (zelfverantwoordelijk
leren en persoonsvorming). Zo kunnen we de intrinsieke motivatie en de
betrokkenheid van de kinderen vergroten. Kinderen leren zelf keuzes maken en te
plannen.








Verdieping Expliciete Directe Instructiemodel (EDI): Leerkrachten geven compacte,
effectieve instructies volgens het EDI-model (Expliciete directe instructie).
Gynzy: Leerkrachten gebruiken de data van Gynzy om hun onderwijs nog beter af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen.
In groep 1-2 maken we een keuze t.a.v. de implementatie van een volgsysteem,
passend bij de visie van de school.
We zullen een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie uitzoeken, waarbij er ruimte
is voor ontdekkend en onderzoekend leren en waar ook techniek, drama en de
creatieve vakken hun plek hebben.
We hebben in onze visie ook voor gezamenlijke kernwaarden gekozen die we zullen
uitdragen; veiligheid, respect, eigenaarschap, betrokkenheid, groei.
Onze slogan (Laat zien wie je bent, met al je talent) laat zien dat we drie opdrachten
in balans willen uitvoeren: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie.

Fusie-intentie.
Zoals bij iedereen inmiddels wel bekend, ligt er intentie voor fusie tussen onze school en
basisschool Sint Martinus. Beide scholen staan voor stevige uitdagingen die het beste
kunnen worden aangepakt middels een fusie. De onderwijsinhoudelijke afstemming tussen
beide scholen vindt al voortdurend plaats en aan bovenstaande speerpunten werken we dan
ook in gezamenlijkheid. We hopen volgend schooljaar dus ook weer de nodige
vervolgstappen te zetten in het fusietraject.
Schoolkalender 2020-2021.
Voor de zomervakantie zal iedereen via Walvi (nieuwe instromers via mail) een
schoolkalender 2020-2021 met daarin ook alle praktische informatie ontvangen. Deze
schoolkalender zal, net als onze schoolgids 2020-2021, ook nog op onze website worden
geplaatst.
Indeling leerlingen in stamgroepen.
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het indelen van de kinderen in de diverse
stamgroepen. Dit vraagt om zorgvuldigheid, omdat we de kinderen uiteraard zodanig willen
indelen dat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van alle
kinderen. Zodra de indelingen klaar zijn, zullen de ouders/verzorgers en kinderen hiervan op
de hoogte worden gebracht via Walvi (nieuwe instromers via mail).
Jaarverslag 2019-2020.
Ons jaarverslag 2019-2020 zal in de eerste weken van het nieuwe schooljaar verschijnen op
onze website.
Hartelijke groet,
Namens het hele team van BS Catharina Labouré,
Kim Tholen en Bob Meijs.

