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Laatste nieuws omtrent anders organiseren 
Afgelopen week hebben we met alle collega’s o.a. het anders organiseren verder voorbereid en zijn 
nog de laatste veranderingen rondom de aan de groepen gekoppelde leerkrachten tot stand 
gekomen. Dit heeft veel flexibiliteit van collega’s gevraagd, want een flink aantal collega’s zijn of 
meer gaan werken, of op andere dagen, of op andere groepen of hebben andere taken gekregen. 
We hebben materialen en extra Chromebooks aangeschaft om het anders organiseren goed neer te 
kunnen zetten. Tenslotte hebben we dagschema’s (roosters) en loopschema’s gemaakt, waarbij de 
lokalen zo optimaal mogelijk zijn ingezet en er zijn ook coördinatoren aangewezen om alles op de 
vrijdagen zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is het complete MT aanwezig en ambulant 
op de vrijdagen om bij te kunnen springen waar nodig.  
Voor de groepen 4 is de anders organiserendag een dag met hoofdzakelijk één leerkracht. We 
willen, mits dit weer mag, ouderhulp gaan vragen bij het rekencircuit en de crea-acitviteiten. 
De groepen 5 t/m 7 krijgen echt te maken met 6 verschillende vakken en 6 verschillende 
begeleiders, waarvan zij de meeste begeleiders al kennen. 
Voorlopig houden de groepen 3 en 8 een gewone 5-daagse schoolweek. Echter kan dit aangepast 
worden als dit noodzakelijk is.  
 
We hebben gistermiddag nog een online meeting georganiseerd. Ongeveer 16 ouders waren hier bij 
aanwezig. We hebben de nodige vragen van te voren via SchouderCom ontvangen en ook tijdens de 
presentatie via de chat, deze hebben we allemaal aan het einde beantwoord.  
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Antwoorden op een aantal vragen: 

• Alle groepen blijven twee keer per week gym houden 

• De 4 reguliere schooldagen worden niet alleen dagen met rekenen, taal en lezen. Er zit wel degelijk 

variatie in en er worden ook leuke en ontspannen activiteiten georganiseerd. 

• Voor de weektaak opdracht blijven de vaste leerkrachten verantwoordelijk. Op de donderdagen 

wordt het lespakket voor de vrijdag in de speciaal daarvoor aangeschafte rugzakken gedaan. Voor de 

groepen 4 wordt de dag steeds afgestemd met de leerkrachten van de groepen 4. 

• We kunnen op deze manier met anders organiseren toch aan het aantal lesuren komen dat kinderen 

op de basisschool moeten krijgen. Hadden we de 5e dag leerlingen thuis laten blijven met een 

thuisprogramma,  of hadden we deze dag alleen maar opvang aangeboden krijgen de kinderen te 

weinig lesuren volgens de inspectienormen.  

• We hebben mogelijk nog gastdocenten of hulpouders nodig. We wachten hiervoor de 

persconferentie af van januari ‘22 

• Kinderen die de anders organiserendag lastig vinden krijgen hierbij extra ondersteuning van de 

benoemde coördinatoren juf Laura en juf Annemieke, of van het MT. (juf Cindy, juf Suzanne, juf Kim 

en meester Rolf). 

 
Hieronder vindt u de schema’s: 
 
Nieuw formatieplaatje vanaf januari 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

   in   in   in   ngri 

   ngri  ngri  m er  m er

   anine  anine  anine  anine

   ereza  ereza  ereza  isanne

   ni a  ni a  line  line  line

   isanne  isanne  isanne  icole  icole

   rans  arlie e  ara en  arlie e  ara en  arlie e  ara  ara en  arlie e

   anne e  anne e  anne e  a e  il e

   aura  aura  aura  aura

   an  illen  an   llem  an  illem  an  illem

   nnemie   e e   e e   e e

   irella  irella  irella  irella

   an    rans  an    irsten  irsten  irsten

   oll  oll  us n  us n

   etra  a e  etra  etra  etra

   uzanne  uzanne  uzanne  uzanne  us n

     arleen  arleen
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Voorbeeld rooster anders organiserendag (vrijdag) groep 5 t/m 7 
 

 
 
 
Anders organiserendag groepen 4 
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Studiedag maandag 10 januari 
Op maandag 10 januari hebben we wederom een studiedag staan. De ochtend wordt het team wederom 
getraind in het programma van de Vreedzame School. 
De middag hopen we de laatste zaken te kunnen oppakken rondom het anders organiseren, maar het zou ook 
heel goed kunnen zijn dat we het online onderwijs moeten gaan vormgeven. We wachten het maar af. 
 
 

                                                           
Namens het complete team van De Kring wensen wij iedereen fijne feestdagen en een hele goede 
kerstvakantie en hopelijk zien we alle kinderen weer op school op dinsdag 11  januari 2022. 
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