19 juni 2020

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE
AGENDA

Komende week:
Woensdag 1 juli:
Donderdag 2 juli:
Vrijdag 3 juli:

Telefonische 10-minutengesprekken
Afscheid groep 8
Laatste schooldag van 2019-2020
Start van de zomervakantie

BENOEMING LOCATIELEIDER ST. JOZEFSCHOOL

Bestuurder Gea Koops van ons schoolbestuur Penta heeft na een
unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie besloten
Sonja Slagter per augustus 2020 te benoemen als locatieleider van de St.
Jozefschool. Sonja is sinds de zomervakantie 2018 aan onze scholen
verbonden als intern begeleider. Zij heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan het herstel van de onderwijskwaliteit. Ze volgt al enige tijd
de opleiding tot schoolleider en heeft in samenwerking met de huidige
directeur de sturing van de scholen mede vormgegeven. Sonja is
ambitieus en zit vol plannen om de Jozefschool verder te ontwikkelen tot
een echte Jenaplanschool met een mooie toekomst. We feliciteren haar
van harte met de benoeming!
BENOEMING LOCATIELEIDER DE PONTONNIER

Tja, en wie wordt dan de locatieleider van De Pontonnier? We hebben begrepen dat de
benoemingsperiode bij het schoolbestuur Penta inmiddels is afgerond en dat het zeker is dat de
voorgedragen kandidaat per augustus gaat beginnen. Omdat eerst de eigen school volgende week
moet worden ingelicht, kunnen we u de naam (en foto) niet eerder bekendmaken dan a.s. dinsdag.
OVERDRACHT VAN DE LEIDING

Formeel draagt de huidige directeur Hans Lonnee de leiding van De Pontonnier over aan de nieuwe
locatieleider per de zomervakantie. Hij blijft daarna nog wel een jaar verbonden aan de St. Jozefschool
en De Pontonnier maar slechts voor 1 dag per week. Doel: ondersteuning bieden aan de nieuwe
locatieleiders op beide scholen. Tussentijds hebben Hans en beide locatieleiders al een informele
overdracht. Hans neemt geen afscheid van de school, maar hij gaat wel (aanzienlijk) meer naar de
achtergrond. De dagelijkse schoolleiding komt na de zomervakantie in handen te liggen van de
locatieleider die dan feitelijk het aanspreekpunt is voor personeel, ouders en leerlingen.
VECHTEN TEGEN DE KLOK

Het vreemde verloop van het schooljaar speelt ons parten bij de
voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Door alle beperkende maatregelen
rond Corona is het ontmoeten van sollicitanten vertraagd, vinden overleggen
moeizamer plaats en hebben we aanzienlijk minder tijd om alles goed te
regelen. We doen er alles aan om de zaken toch voor elkaar te krijgen maar
de informatie over het nieuwe schooljaar ontvangt u dit jaar later dan u van
ons gewend bent. We rekenen op uw begrip.
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HET SCHOOLJAAR 2020-2021
WISSELINGEN

Elk schooljaar kent wisselingen. De leerlingen van groep 8 (en hun ouders) vertrekken, sommige
leerkrachten maken een overstap naar een andere school of naar een ander vak. Hoe kleiner de school
is, des te meer vallen die wisselingen op. We hebben al een vreemd schooljaar achter de rug waarin
liefst 3 zwangerschappen onder leerkrachten zorgden voor de komst van andere leerkrachten. Na de
zomervakantie ontstaat een nieuwe situatie. De directeur stapt terug en een nieuwe locatieleider
neemt zijn taken over. Intern begeleider Sonja Slagter verandert van baan en wordt locatieleider op
de St. Jozefschool. Juf Germaine vervolgt haar carrière op de Roald Dahlschool. Juf Elly kiest voor een
andere levensinvulling en gaat met prépensioen. De vervangers juf Lizzy en juf Annemieke hebben
elders een nieuwe werkplek gevonden. Iedereen heeft zich enorm ingezet. Dank jullie wel!
NIEUW PERSPECTIEF

Het nieuwe schooljaar 2020-2021 kent dus een nieuw perspectief. De Jenaplanstructuur van de school
wordt versterkt, o.m. via scholingsmomenten voor het personeel. De nieuwe locatieleider heeft
aangegeven ambities te hebben met de school en wil voor langere tijd aan de school verbonden blijven.
Er gaat gerichte actie plaatsvinden om het leerlingenaantal te laten groeien. De leerkrachten die met
zwangerschapsverlof gingen, keren allemaal terug. Soms tijdelijk iets kleiner in werktijdfactor vanwege
ouderschapsverlof, maar een belangrijke kern van het 'oude' team gaat weer aan de slag. In groep 7/8
komt een meester: Hajo Degeling. Naast juf Yanouk komt Linda Bakker het team versterken. We zijn
er van overtuigd dat we weer een fijne ploeg hebben samengesteld om De Pontonnier te laten zijn
waar de school bekend om staat: intiem, betrokken, warm en dynamisch.
GROEPSBEZETTING

Het plaatje is op één vacature na compleet. De volgende groepen worden gevormd:
GROEP

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

1/2

Martine

Martine

Ineke

Ineke

Ineke

OA 1/2

Miranda

Miranda

Miranda

Miranda

Miranda

3/4

vacature

vacature

vacature

Louise

Louise

4/5

Yanouk

Yanouk

Yanouk

Linda

Linda

6/7

Marije

Marije

Jill

Jill

Jill

7/8

Hajo

Hajo

Hajo

Hajo

Hajo

Bij groep 1/2 wordt dagelijks een onderwijsassistent ingezet tussen 09.00 en 14.00 uur om de groep
kleuters en hun leerkracht te ondersteunen. We zijn in gesprek met sollicitanten voor de invulling van
de vacature in groep 3/4. De locatieleider zal 3 dagen per week (of 6 dagdelen, nader te verdelen)
aanwezig zijn op De Pontonnier.
GROEPSVERDELING

Voor de indeling in deze 5 groepen is gekozen omdat dan alle groepen een gemiddeld leerlingenaantal
hebben dat beter hanteerbaar is. Elke andere combinatie zou met name in groep 7/8 tot een te grote
groepssamenstelling hebben geleid.
Welke kinderen in welke groep komen, hoort u binnenkort van ons. We zijn de indeling nog aan het
bestuderen en ook zijn we met enkele ouders nog in gesprek over een doublure of versnelling.
Uiteindelijk stellen we lijsten samen die we aan u versturen.
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OVERGANG EN DOUBLURES

Op een enkele situatie na gaan alle kinderen door naar het volgende leerjaar. Kinderen die mogelijk in
aanmerking komen voor een doublure, zijn in de afgelopen weken secuur besproken in het overleg
tussen de leerkracht(en), de intern begeleider en de directeur. Daarna is contact opgenomen met de
ouders als er sprake is van een voorgenomen doublure. Soms is het gesprek tussen die ouders en
school nog gaande. Voor alle duidelijkheid: een doublure wordt alleen overwogen als het kind een
ernstige achterstand heeft opgelopen die zijn of haar verdere ontwikkeling belemmert. Dan nog zullen
we alleen een doublure overwegen als we vrij zeker weten dat het kind er door geholpen gaat worden.
Bent u niet al uitgenodigd om met ons te praten over de mogelijkheid van een doublure of versnelling,
dan gaat uw kind gewoon door naar het volgende leerjaar.
GEEN INTERN BEGELEIDER MEER

De meeste scholen hebben naast leerkrachten en een directeur ook een
intern begeleider. Bij ons is en was dat Sonja Slagter. Toen we het
formatieplaatje maakte voor het nieuwe schooljaar, bleek dat de
ongelijke leeftijdsopbouw van de leerlingpopulatie relatief grote
combinatiegroepen zouden veroorzaken. Na lang overleg is besloten
toch te kiezen voor de structuur van 5 groepen + een onderwijsassistent. We hebben dit ook besproken met leden van de
Medezeggenschapsraad. Dat model veroorzaakt wel extra kosten die
binnen de schoolbegroting moeten worden opgevangen. We hebben
vervolgens besloten het intern begeleiderschap in een nieuwe vorm te
gieten. Een deel van de ondersteuningstaken is neergelegd bij de leerkrachten. Zij zijn daar in het
afgelopen jaar al op voorbereid. Een ander deel van de taken is ondergebracht bij het
locatieleiderschap. Door de werktijdfactor met een dag op te hogen is onderwijskundig leiderschap in
plaats gekomen van de interne begeleiding. In de praktijk betekent het dat u voor zaken die de (extra)
ondersteuning van uw kind betreft, aanklopt bij de leerkracht. Is er sprake van een meer complexe
vraagstelling, dan gaat de locatieleider daarover met u in gesprek. In het nieuwe schooljaar zal de
locatieleider u daar verder over informeren.
ALGEMEEN NIEUWS
CORONA: TUSSEN HOREN EN WETEN

De Coronaperiode heeft ons allemaal onrustig en waakzaam gemaakt. De vanzelfsprekendheid van het
elkaar ontmoeten in de openbare ruimte is verdwenen en omgeven door risico's. Zodra er ergens in
de buurt van school een besmetting optreedt of er geruchten over opsteken, pakken veel ouders de
telefoon en bellen de directeur. Ze willen dan exact weten wat hun kind wel of niet kan doen, hoe ze
moeten handelen met het schoolbezoek, etc.
Deze telefoontjes overspoelen ons in een zeer drukke schoolperiode waarin
we proberen alles nog tot een goed einde te brengen. Gelet op de
hoeveelheid terugbelverzoeken ontbreekt het ons simpelweg aan tijd om er
aan te kunnen voldoen. Ze brengen ons ook vaak in verlegenheid omdat
niemand in de school is opgeleid tot Corona-expert. Ook de directeur heeft
geen andere kennis beschikbaar dan u (op het algemene protocolgedeelte
na). Veel vragen kunnen we niet beantwoorden omdat we dan in feite een
medisch risico-advies moeten geven. Deze vragen kunnen alleen worden
voorgelegd aan de huisarts of aan de GGD. Alleen zij kunnen inschattingen maken van de persoonlijke
omstandigheden en van de gezondheidsrisico's per individu of per gezin.
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AFSCHEID JUF GERMAINE

Beste ouders van De Pontonnier,
Het is door de coronasituatie niet mogelijk om elke ouder gedag te zeggen op de
manier die ik zou willen. Daarom wil ik graag via deze weg laten weten dat ik
iedereen hartelijk bedank en iedereen alle goeds wens.
Bedankt voor de vriendelijke glimlach die ik mocht ontvangen, de feedback en
het vertrouwen. Ik heb genoten van mijn tijd hier op De Pontonnier en ik stel
voor dat u dat de komende tijd ook nog gaat doen, samen met uw kind natuurlijk
die onderwijs mag krijgen van al mijn gewaardeerde collega's.
Liefs, Germaine Belfor
AFSCHEID STAGIAIRE SABINE (GROEP 1-2)

Beste ouders/verzorgers,
Aanstaande maandag 22 juni is helaas mijn laatste dag als stagiaire op deze
fantastische school. Ik heb hier nu een heel schooljaar stage mogen lopen. Het
eerste half jaar in groep 4/5 bij juf Yanouk en het tweede half jaar in groep 1/2 bij
juf Elly. Ik heb een hele leuke en leerzame tijd gehad. Wat heb ik genoten van de
kinderen en van de collega’s. Graag wil ik via deze weg Elly en Yanouk heel erg
bedanken voor hun begeleiding. Ik heb heel veel geleerd. Ook wil ik de kinderen
bedanken en natuurlijk u als ouders. Ik ga iedereen heel erg missen. Ik kijk in ieder
geval met een goed gevoel terug op het afgelopen schooljaar. Hopelijk tot ziens.
Groetjes Sabine
HERNIEUWDE OPROEP: ONDERHOUD TORTELTUIN

We zijn nog aan het zoeken naar de beste manier om onze
mooi aangelegde Torteltuin goed te onderhouden, zodat al
onze leerlingen daar een leerzame en leuke tijd kunnen
hebben. Tips zijn nog steeds welkom! Mocht u de komende
zomervakantie wat onderhoud voor uw rekening willen
nemen, dan komt de tuin in ieder geval goed de zomer door.
Suzanne, de moeder van Mara uit groep 5-6 en verbonden
aan de natuurlessen voor de kinderen, zal sowieso de tuin
bijhouden in de vakantie. Wilt u ook helpen? Fijn! U Wilt u
het dan aan Marieke laten weten?
marieke.norbruis@stichtingpenta.nl of via Fiep. Bedankt!
WIST U DAT…

•
•
•
•

juf Yanouk vorige week haar kleine Liano heeft geshowd aan de
kinderen?
we vandaag en volgende week de laatste muzieklessen van juf
Barbara buiten hebben?
er nog één speelkar op het kleuterplein over is? Wie hem
hebben wil, mag hem meenemen!
onze schoolverlaters bezig zijn met de voorbereiding van hun
afscheidsact?
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