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ROFFELTJE

>

Wachten?
Wachten, wachten, wachten
op een goed moment,
wachten tot je zeker weet
dat je alle hobbels kent.
Wachten op de meerderheid,
tot iedereen zal komen.
Wanneer werk je aan je plannen
en je liefste dromen?
Begin maar gewoon
op hoop van zegen.
Zonder antwoord op je vraag.
Ook al heb je straks wind tegen,
dwaal je over vreemde wegen
maak de start vandaag.

Directie
Informeel zult u het al wel gehoord hebben. Kort geleden is de procedure voor het aantrekken van
de nieuwe directeur voor de Koningin Julianaschool opgestart. Binnenkort zullen de gesprekken met
de kandidaten worden gehouden. Ik word op 28 september 66 jaar en dat is mijn AOW-gerechtigde
leeftijd. Ik ga dan met pensioen. Tot het zover is, zal ik deze mooie school met volle energie blijven
leiden.
Hieronder vindt u de groepsverdeling voor het schooljaar 2018 – 2019. Daarin zult u ook zien, dat we
twee nieuwe talentvolle collega’s hebben: Jari v.d. Hoorn en Corine Doppenberg. Zij hebben erg veel
zin om komend schooljaar groep 7 resp. groep 1b te begeleiden. We hopen dat ze een geweldige tijd
bij ons zullen hebben.
Morgenmiddag wordt het jaarlijkse pleinfeest georganiseerd. Dat wordt weer heel gezellig. Ik hoop,
dat u allen in groten getale komt. Ik hoop u daar te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Hielke Sybesma
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Groepsverdeling schooljaar 2018 -2019
Groep 1a
(instroomgroep)
Groep 1b

Marina v.d. Berg

Ciska Dijksterhuis (ma.)

Corine Doppenberg

Groep 2
Groep 3

Marion v.d. Sar
Wilma v.d. Krol

Marieke Niezen
(wo. om en om)
Marieke Niezen (do., vr.)
Anita Schippers
(di., wo. om en om, vr.)

Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Wendy Magg
Carin Houwaard
Natascha Boonen
Arend Jansen
Jan-Willem van Braak (ma., di., wo.)

Jari (wo., do. vr.)
Rianne Beekhuis (do., vr.)

Het team van de Koningin Julianaschool is in gezamenlijk overleg tot deze groepsverdeling gekomen.
Het is een ruime formatie, waarin veel mogelijkheden zitten om onze leerlingen extra begeleiding te
geven. Ook kunnen we de specialisten, die op hun terrein heel veel voor de school doen, faciliteren.
Maar het belangrijkste is, dat we erin geslaagd zijn extra handen voor de klas te krijgen, d.w.z.
mogelijkheden om kinderen extra te begeleiden. Daarmee zijn we zeer tevreden. Hieronder heb ik de
mogelijkheden verder uitgewerkt.
We zijn ook blij met de vele nieuwe aanmeldingen, die binnen zijn gekomen. Dat geeft aan, dat de
school er in de wijk goed voor staat. De consequentie van die aanmeldingen was, dat groep 1 in
januari 34 leerlingen zou tellen. Door de formatie van de 3e kleutergroep kunnen we de
kleutergroepen klein en overzichtelijk houden.
 Ciska Dijksterhuis is onze Interne Begeleider (IB-er). De dinsdag en de donderdag zijn voor IB
beschikbaar. Daarnaast begeleidt ze elke maandag de instroomgroep (groep 1a).
 Netty Bosse is net als de afgelopen jaren coördinator van de Plusgroep. Kinderen die dat
aankunnen krijgen in de Plusgroep extra uitdaging aangeboden. Daarnaast heeft ze tijd
beschikbaar om RT-werkzaamheden uit te voeren.
 Jan-Willem van Braak is de ICT-er van de Julianaschool. Hij wordt daarvoor op de
donderdagmiddag gefaciliteerd. De donderdag wordt verder gebruikt voor extra begeleiding
van leerlingen in groep 8 en overleg tussen de leerkrachten.
 In de bezetting van groep 7 zit een overlap op de woensdag. Die overlap wordt gebruikt voor
extra begeleiding voor kinderen en overleg tussen leerkrachten. Bovendien kan Arend
Jansen als Kanjercoördinator activiteiten op dat gebied ontplooien.
 Groep 6 (Natascha Boonen) wordt ondersteund door Netty Bosse en Ciska Dijksterhuis t.b.v.
extra begeleiding voor leerlingen.
 In groep 5 komt een 4e jaars stagiaire van Pabo Windesheim te Zwolle. Roel van Staverden
loopt het 1e half jaar op maandag en dinsdag stage en is het 2e half jaar LIO op de maandag,
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dinsdag en woensdag. Carin Houwaard is zijn mentor en is tijdens de LIO beschikbaar voor
extra begeleiding voor de leerlingen van groep 5.
 Groep 4 (Wendy Magg) wordt ondersteund door Anita Schippers en Netty Bosse t.b.v. extra
begeleiding voor leerlingen.
 In de bezetting van groep 3 zit een ruime overlap. Wilma van de Krol is ICO en is daarvoor 1
x in de twee weken op de woensdag gefaciliteerd. Op de vrijdag werkt Wilma niet en is er
ook vervanging nodig.
 Die vervanging in groep 3 wordt op de woensdag (om en om) en op de vrijdagen ingevuld
door Anita Schippers. De tijd die Anita overhoudt wordt gebruikt voor extra begeleiding van
de leerlingen in groep 3 en voor de begeleiding van leerlingen in groep 4. Bovendien is Anita
onze rekenspecialist en bezig met de ontwikkeling van een rekenbeleidsplan.
 Door de ruime formatie zijn we komend schooljaar in staat om 3 kleutergroepen te
formeren. Daardoor kunnen we de kleutergroepen klein en overzichtelijk houden.

Ouderenquête
In het najaar is er een ouderenquête afgenomen vanuit de MR, OC en het team. Hierin is uw mening
gevraagd over een aantal activiteiten/zaken die door school worden ondernomen.
Elk gezin heeft een enquêteformulier gekregen. Van de 140 formulieren zijn er 58 ingevuld
teruggekomen.
In de enquête kon u door middel van een cijfer aangeven wat u van een onderdeel vond. Hieronder
vindt u per onderdeel het gemiddelde cijfer. Eventuele opmerkingen worden hier ook bij genoemd.

Vieringen
Onderdeel

Gemiddeld cijfer

Kerst in de kerk
7,9
Kerst met een wandeling
7,9
Kerstviering in de klas
7,2
Pasen in de kerk
7,8
Pasen in de klas
7,6
De cijfers zijn allemaal ruim voldoende. Hier zijn wij erg blij mee. Uit de cijfers en de opmerking blijkt
dat er een lichte voorkeur is voor gezamenlijk vieren in de kerk. Wij houden voor kerst onze 4-jarige
cyclus (kerk-wandeling-kerk-klas) daarom ook aan. Hetzelfde geldt voor Pasen, hier houden we vast
aan de 2-jarige cyclus (kerk-klas).
De losse opmerkingen die gemaakt zijn over organisatie en inhoud zullen in de verschillende
werkgroepen meegenomen worden.

Schoolreis
Onderdeel

Gemiddeld cijfer

Bestemmingen
Prijs-kwaliteit verhouding

8,1
7,8

14 juni 2018

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284
Bij dit onderdeel zijn de cijfers ook goed. Inmiddels is er een protocol opgesteld en we hopen dat we
hiermee meer duidelijkheid hebben gegeven over de organisatie van excursies en schoolreizen.
Roffel

De Roffel krijgt gemiddeld een 8. Dit betekent dat u tevreden bent, fijn!
In de losse opmerking kwam vaak het woord communicatie naar voren. Het blijkt dat dit een
aandachtspunt blijft voor ons als school. We hebben hier als school de afgelopen tijd over nagedacht.
Op de laatste studiedag hebben we als school besloten om het communicatieplatform Social Schools
aan te schaffen. Dit is een online device-onafhankelijk platform waarop alle communicatie
plaatsvindt. U kunt hierbij denken aan: nieuwsbrief, agenda, klassenmail, absentie, 10minuntengesprekken plannen en losse nieuwsitems uit de groep. Het kan via een site of via een app
bekeken worden. Het voordeel van dit programma is dat het helemaal voldoet aan de nieuwe
privacywetgeving. En het zal onze bestaande kanalen (deels) gaan vervangen. Begin volgend
schooljaar hopen we hiermee te starten. Dan krijgt u ook meer informatie. We hopen en verwachten
dat de communicatie hiermee nog soepeler verloopt.
Al met al zijn wij zeer tevreden met de resultaten van de enquête. Gemiddeld genomen wordt alles
zeer positief beoordeeld. En zoals ook al eerder genoemd, worden de losse specifieke opmerkingen
in de werkgroepen meegenomen volgend schooljaar.
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de enquête dan kunt u terecht bij de directie van de
school.

VACATURE OUDERGELEDING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KONINGIN
JULIANASCHOOL
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE POSITIEF KRITISCHE OUDERS,
DIE DE OUDERGELEDING VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) WILLEN KOMEN VERSTERKEN.

Doordat hun zittingstermijn er op zit vertrekken er
leden uit de oudergeleding van de MR. We zijn
daarom op zoek naar 2 nieuwe leden die met ingang
van het schooljaar 2018-2019 de oudergeleding
willen komen versterken.
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3
leerkrachten en 3 ouders. De MR adviseert, denkt
en beslist mee over schoolzaken zoals kwaliteit van het onderwijs, formatieplanning, financiële
middelen, visie en beleid van de school. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs, maar ook aan de leefomgeving en de sfeer binnen de school. De MR vergadert 6-7 keer
per jaar. Ben je betrokken bij school, heb je interesse in beleid en wil je je kennis en tijd ter
beschikking stellen: meld je aan. Kennis van onderwijsbeleid is niet nodig, wel een portie gezond
verstand, interesse, betrokkenheid en enthousiasme. Verder ben je in staat om je mening op een
positief kritische manier op tafel te leggen.
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Vragen over de vacature of enthousiast geworden en wil je je aanmelden? Neem contact op met de
voorzitter van de MR: Jennifer Maaskant, tel: 06-51709121 of stuur een e-mail naar het secretariaat:
nataschaboonen@koninginjuliana.nl
Met vriendelijke groet namens de Oudergeleding van de MR,
Jennifer Maaskant, voorzitter MR Koningin Julianaschool

Family Factory

Oproep

Oproep

Oproep

Oproep

Oproep

Oproep

Onderstaande flyer heeft al eerder in de Roffel gestaan. Hierboven blijkt weer eens, dat de Family
Factory steeds weer leuke activiteiten organiseert. In het afgelopen jaar waren ze present bij de
inloopochtend t.g.v. de start van het nieuwe schooljaar en bij de nieuwjaarsinloop, hebben ze in het
najaar een kledingbeurs georganiseerd en rond kerst Ladies Night X-mas. Onder leiding van de FF
hebben kinderen en ouders Vogelvoerhuisjes gemaakt en was er een gezellige Bingo voor ouders en
kinderen van de groepen 3 t/m 8. Aan het eind van het schooljaar organiseert men altijd een
Amerikaanse Picknick voor ouders en kinderen.
Uit de onderstaande flyer blijkt, dat 3 van de 7 leden van de Family Factory de groep gaan verlaten.
Dat houdt in, dat het organiseren van activiteiten, zoals hierboven genoemd, onder druk komt te
staan.
Men heeft dringend versterking nodig. Iets voor u ???
Meld u aan. Het zou jammer zijn wanneer de Family Factory in Ermelo zou ophouden te bestaan en
bovenstaande activiteiten voor de school niet meer georganiseerd kunnen worden.

Nogmaals: Meld u aan!!
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Belangrijke data
15 juni
17 juni
19 juni
26 juni
21 juni
27 juni
28 juni
2 t/m 4 juli

14 juni 2018

Pleinfeest
Vaderdag
Schoolreis groep 1 t/m 4
10-minutengesprekken volgens intekenlijst
09.00 Uitreiking Beweegdiploma (Kleuterbouw - Balverszaal)
Rapport 3
Roffel 19
Schoolkamp groep 8

