Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Volgende week zijn alweer de oudergesprekken gepland. Het lijkt
nog maar kort geleden dat er kennismakingsgesprekken waren. In
de gesprekken van nu krijgt u een inzicht in de resultaten van uw
kind in dit leerjaar. Natuurlijk hopen we dat u door bezoekjes in de
klas en gesprekjes met uw kind al een aardig beeld heeft van hoe
het gaat. En dat deze gesprekken met de leerkracht nog wat meer
kunnen onderbouwen en verduidelijken. Wellicht worden er ook
afspraken gemaakt om samen uw kind nog net wat meer
ondersteuning te geven bij het leren. Zo hopen en verwachten we
dat we als team met u als ouders en verzorgers samenwerken in de
begeleiding van de kinderen.
Soms komen kinderen wel eens thuis met een verhaal of een gevoel
over iets wat er die dag op school is gebeurd. Vooral als dat
verdrietig of boos is, is het nog wel eens lastig precies te
achterhalen wat er nou aan de hand is. Het kan heel goed zijn dat
uw kind dit gevoel op school niet eens heeft laten zien. Wij vinden
het, als team, belangrijk en fijn als u dan (liefst samen met uw
kind) naar school komt om samen te praten over wat er aan de hand is en wat er nodig is om dit op te
lossen. De leerkracht kan dan ook vertellen wat hij of zij heeft gezien en ervaren. We hebben tenslotte
het gezamenlijke doel dat kinderen met plezier naar school gaan en leren dat als er iets niet goed gaat,
je dit samen met anderen op kunt lossen.
Toekomst combinatiegroep 2/3
Dit jaar is op beide locaties de combinatiegroep 2/3 gestart. Deze groepen zijn opgestart om te zorgen
dat de groepen in de onderbouw niet te groot worden. Op Het Spectrum willen we namelijk niet boven
de 30 leerlingen in een groep uit komen.
We hebben onze leerkrachten geschoold om met een combinatiegroep te werken. We zien dat het
onderwijs in de groepen op een goede en fijne manier wordt vorm gegeven en we zien dat de kinderen
hun plekje in de groep gevonden hebben.
Rondom deze periode in het schooljaar wordt er door scholen alvast een voorspelling gedaan ten
aanzien van de groepen in het volgende schooljaar. Ook Het Spectrum heeft gekeken naar de
leerlingaantallen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast heeft u ons als ouder
gevraagd hoe de schoolloopbaan van groep 2/3 er in de toekomst uit zal zien. Daar brengen wij u
graag van op de hoogte. Onderstaand onze conclusies:

Batenstein
De prognose van de instroom op locatie Batenstein betekent dat de leerlingen in het schooljaar 20192020 bij elkaar zullen blijven als groep. Zij zullen een groep 3/4 worden. De insteek is om de groep de
komende jaren bij elkaar te houden.
De onderwijsbehoeften van groep 2/3 vertellen ons dat het wenselijk is om de groep bij elkaar te
houden. De kinderen hebben de verschillende fasen van groepsvorming doorlopen en hebben hun
plekje in de groep "verworven". Dit is na verschillende observatiemomenten door directie en de
leerkracht gebleken.
De prognose van de instroom in groep 1/2 op locatie Batenstein vertelt ons dat het wenselijk is om
wederom een groep 2/3 te vormen in het schooljaar 2019-2020, zodat er ook in het schooljaar 20192020 niet te grote groepen ontstaan. Onder grote groepen verstaan wij een aantal boven de 35
leerlingen.
Concreet betekent dit dat locatie Batenstein in het schooljaar 2019-2020 start met de volgende
groepen:
•1/2
•2/3
•3/4
•4
•5
•6
•7
•8
Honingzwam
De prognose van de instroom op locatie Honingzwam betekent dat de leerlingen in groep 2/3 in het
schooljaar 2019-2020 bij elkaar zullen blijven als groep. Zij zullen een groep 3/4 worden. De insteek is
om de groep de komende jaren bij elkaar te houden.
De onderwijsbehoeften van groep 2/3 vertelt ons dat het wenselijk is om de groep bij elkaar te
houden. De kinderen hebben de verschillende fasen van groepsvorming doorlopen en hebben hun
plekje in de groep "verworven". Dit is na verschillende observatiemomenten door directie en de
leerkracht gebleken.
De prognose van de instroom in groep 1/2 vertelt ons dat op locatie Honingzwam het volgend
schooljaar geen combinatiegroep meer opgestart hoeft te worden. We kunnen met de huidige instroom
ervoor zorgen dat we niet boven de 30 leerlingen in een groep uit komen en hoeven daardoor geen
combinatiegroep te maken.
Concreet betekent dit dat locatie Honingzwam in het schooljaar 2019-2020 start met de volgende
groepen:
•1/2 A
•1/2 B
•3
•3/4
•4
•5
•6
•7
•8
In onze prognose houden we dus voor de langere termijn rekening met combinatiegroepen. Dit
betekent dat we ook over een aantal praktische zaken moeten nadenken, zoals:
Hoe om te gaan met bijvoorbeeld praktische zaken die aan een leerjaar gekoppeld zijn zoals de
kerstmusical in groep 7, de eindmusical en kamp in groep 8 of bijvoorbeeld het schoolreisje.
Om mee te denken over dit soort praktische zaken zouden we graag een klankbordgroep willen
oprichten waarbij ouders uit de combinatiegroep 2/3 samen met directie kan nadenken over de
invulling van dit soort praktische zaken. Concreet betekent dit dat we een aantal keer per jaar
samenkomen om gezamenlijk hierover in gesprek te gaan en oplossingen te bedenken. Mocht u graag
met ons willen meedenken over bovengenoemde zaken, stuur dan een mailtje of loop even bij een van
ons binnen om u aan te melden.
Het kan zijn dat u naar aanleiding van dit stuk vragen of opmerkingen heeft, wij vernemen dit graag
van u.

GO! Voor Jeugd, Alphen
Voor alle vragen rondom opvoeding, gedrag van uw zoon/dochter en psychosociale
hulpvragen kunt u contact opnemen met GO! Voor jeugd, voorheen JGT. Aan de
school is, vanuit Go! Voor Jeugd, een ambassadeur verbonden. Ik ben Hedy Booij
en ambassadeur op de beide locaties van “Het Spectrum. Voor advies/consultatie
rondom al deze vragen kunt u altijd contact met mij opnemen. Samen met u
en/of uw kind, kijk ik welke helpende hand ik kan bieden. Dit kan d.m.v. korte
trajecten (ong. 5 gesprekken). Wanneer er meer nodig is, kan ik collega's van GO!
Voor Jeugd inschakelen voor verdere coaching, ondersteuning of indien wenselijk
onderzoek.
Op de maandagen ben ik vanaf 14.00 uur aanwezig op school
Locatie Batenstein
8 oktober
15 oktober
5 november
19 november
3 december
17 december

Locatie Honingzwam
29
12
26
10

oktober
november
november
december

U kunt geheel vrijblijvend even binnen lopen om kennis te maken. U kunt ook rechtstreeks contact met
mij opnemen. Meer informatie over GO! voor jeugd kunt u vinden op onze website:
www.govoorjeugd.nl
Werkdagen maandag t/m donderdag. Telefoonnummer: 06-12293984
email:hedy.booij@govoorjeugd.nl
Studiedag
Morgen zijn alle kinderen vrij, zodat wij met het hele team een studiedag hebben. Dat zijn voor ons
hele waardevolle dagen. We evalueren met elkaar wat de stand van zaken is van de doelen die we ons
gesteld hebben. De ontwikkeldoelen van alle leerteams komen hierbij aan de orde. Ook gaan we aan
de slag met onze visie en de daaruit voortvloeiende werkwijze op zelfstandig werken en huiswerk. Wat
beogen we daar eigenlijk mee en wat betekent dat dan voor de vorm die we hiervoor kiezen. Hoe
zorgen we dan voor een doorlopende lijn door de hele school. De onderbouwgroepen gaan verder met
de ontwikkeling van het werken vanuit thema’s en doelen. Wat betekent onze visie voor het
onderwijsaanbod, passend bij onze kinderen. Dat vraagt goed observeren, signaleren en vastleggen
wat ons onderwijs oplevert. In een volgende nieuwsbrief informeren we jullie weer graag over de
vorderingen die we maken.

