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Kalender
Woensdag 6 februari 9.00-11.30 uur: open ochtend voor nieuwe ouders
Zondag 10 februari 10.00 uur: School-kerk-gezinsdienst in de Ichthuskerk,
Tromplaan 8
Dinsdagmiddag 12 februari: unit 1, groep 3 en 4 Voorstelling Ridder Florian,
Schaffelaartheater
Woensdag 13 februari: rapport mee
Week van 18-22 februari: rapportgesprekken

Bijbelverhalen en lied van de maand

Week 03 ■ 14/01 - 18/01 Een boek over Jezus Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles
over Hem vertelt. Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet
vertellen? Johannes denkt er even over na en begint dan bij het allereerste begin: de
dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen,
vindt hij.
Week 04 ■ 21/01 - 25/01 De dag van je leven Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar
mannen besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en
beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die
bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar
Jezus is er ook nog.
Lied van de maand januari: Lied 276 Zomaar een dak boven wat hoofden

In en om de groepen
-

In unit 1, groep 1 heten we welkom Corné van der Hoef en Vera Versteeg. Een
fijne tijd op De Hoeksteen gewenst!
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Deze week zijn we gestart met de
Midden-toetsen van Cito. Vanaf groep 3 zijn
er twee van deze toets periodes, waarin de
kinderen deze zgn. methode-onafhankelijke
toetsen maken. We kunnen hier aan zien
hoe de kinderen zijn gegroeid. Daarnaast
evalueren we hiermee ons eigen onderwijs.
De intern begeleider bespreekt de scores met
de leerkracht en in het team bespreken we
het totaal aan resultaten. Dit geeft ons inzicht
in hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren.
Het gaat om toetsen voor rekenen, spelling,
begrijpend en technisch lezen.
We spreiden de toetsen over meerdere weken. Zo blijft er genoeg tijd over voor de
gewone lessen, werken aan de weektaak en ateliertijd.
In unit 1, groep 1 en 2 maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem Kleuterplein
en vanaf groep 3 zijn dat de methodetoetsen. Landelijk is bepaald dat kleuters niet
meer met schoolse toetsen (met pen en papier aan een tafeltje) belast hoeven te
worden. Zij maken dan ook geen CITO-toetsen meer.
Wilt u meer lezen? Er is ook algemene informatie over de Cito-toetsen:
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/voor-ouders

Aanmelding nieuwe leerlingen

Op woensdag 6 februari organiseren we weer de open ochtend voor nieuwe ouders.
We hopen op deze manier weer nieuwe leerlingen te mogen inschrijven.
Aan ouders van kinderen die hier al op school zitten met een jonger broertje of zusje,
dat komend jaar vier wordt een vriendelijk verzoek om de aanmelding ook al in deze
periode te doen. Een inschrijfformulier kunt u vragen aan juf Joke of juf Marijke.
Het is fijn als we nu al weten met hoeveel leerlingen we het nieuwe schooljaar gaan
starten.

Nieuwbouw
Ook al is er nog geen datum bekend van de aftrap van de bouw, we gaan gewoon
verder met het maken van plannen voor en rondom ons nieuwe gebouw.
We zijn bezig met oriëntatie op nieuw meubilair en trekken daarin op met andere
kind-centra van stichting PCO Gelderse Vallei die nieuw gaan bouwen. De
pleincommissie komt binnenkort weer bij elkaar, we onderzoeken de mogelijkheid om
subsidie binnen te halen bij de Provincie Gelderland en voeren verkennende
gesprekken met een plein-ontwerper.
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Intussen maken we er in ons huidige gebouw ook gewoon het beste van! Unit 1 heeft
de ruimte die we hebben optimaal benut. Door twee lokalen die naast elkaar liggen
te gebruiken voor beide basisgroepen, hebben de kinderen fijn de ruimte om te
spelen en rust om te kunnen werken.

Formatie

De verdeling van de groepen, units,
leerkrachten en onderwijsassistenten, is
elk jaar een grote puzzel.
Hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk?
We geven u een inkijkje in hoe het proces
verloopt.
Het schoolbestuur krijgt voor elke locatie
bekostiging vanuit de overheid.
Dit is gebaseerd op het leerlingaantal van
1 oktober van het voorafgaande jaar.
Onze bekostiging voor 2019-2020 is dus gebaseerd op het leerlingaantal van 1
oktober 2018. In januari/februari voert de directeur al het eerste formatiegesprek op
het stichtingskantoor. Dit jaar is dat samen met de stafmedewerker personele
zaken, de businesscontroller en de directeur-bestuurder. De laatste wil graag
aanwezig zijn bij de formatiegesprekken omdat hij nog maar kortgeleden is
begonnen bij onze stichting en op deze manier goed inzicht krijgt in het proces op
de verschillende locaties. De businesscontroller kijkt mee vanwege de financiën.
Van de schooldirecteur wordt gevraagd al een eerste schets te geven van hoe zij
denkt de formatie voor het nieuwe jaar vorm te geven. Ofwel, zij geeft aan wat ze
denkt nodig te hebben om te zorgen dat de kinderen op De Hoeksteen onderwijs
krijgen dat past bij hun behoeften. Gesproken wordt dan over hoeveel groepen er
gevormd zouden moeten worden, hoeveel leerkrachten en onderwijsassistenten dat
zou vragen en of dat past binnen het financiële kader.
Na dit eerste gesprek wordt op elke locatie gepuzzeld met hoe alles er
organisatorisch mogelijk uit zou kunnen zien. Dat begint klein, in het
managementteam, in ons geval Marcel, Marijke en Joke.
We starten met het indelen van de groepen. Hoeveel leerlingen zijn er in elke
jaargroep, hoe kunnen we deze zo goed mogelijk verdelen, hoeveel basisgroepen
maken we dan binnen de units, zodanig dat het onderwijs zoals we dat we dat willen
geven zo optimaal mogelijk vorm krijgt voor onze leerlingen. Soms zijn er
verschillende opties, soms is het direct duidelijk dat er een juiste indeling is.
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Vervolgens buigt het team zich erover en daarna de Medezeggenschapsraad.
Wanneer duidelijk is hoe de indeling eruit ziet (de MR heeft hierin meegedacht en
advies uitgebracht) kijken we naar de invulling door de leerkrachten en
onderwijsassistenten. We zijn dan inmiddels in april/ mei.
Op stichtingsniveau zijn er in deze periode twee bijeenkomsten waar alle
directeuren, samen met de directeur-bestuurder en personele zaken bij elkaar
zitten. Daar wordt gekeken waar eventuele knelpunten zitten en probeert men deze
gezamenlijk op te lossen.
In mei/juni is de formatie in grote lijnen rond. Het hangt er nog van af of er
vacatures zijn die ingevuld moeten worden of mogelijk overplaatsingen van
teamleden in geval van krimpsituaties op locaties.
Eind juni/ begin juli moet alles rond zijn en stellen we ouders (en kinderen) op de
hoogte.
Al met al een hele uitdaging, die we elk jaar aangaan en zo zorgvuldig mogelijk tot
een goed einde brengen!

Staking 15 maart

De stakingsbereidheid is groot op De Hoeksteen. We weten nog niet hoe ons
bestuur er deze keer in staat, maar binnen het team wil een meerderheid
deelnemen aan de staking op vrijdag 15 maart. Voor u als ouders goed om alvast
rekening te houden met de mogelijkheid dat er die dag geen les gegeven wordt.
In de eerstvolgende nieuwsbrief meer hierover.

School-, kerk- en gezinsdienst

Wilt u zondag 10 februari alvast vrijhouden voor onze School-, kerk- en gezinsdienst?
Om 10.00 uur begint de dienst in de Ichthuskerk aan de Tromplaan en vanaf 9.30
uur zijn de deuren open.

Het is een jaarlijks terugkerende dienst, die altijd een beetje feestelijke aanvoelt.
Want hoe fijn is het om met elkaar in de kerk te zingen, mee te doen en te luisteren
naar wat de Bijbel ons te vertellen heeft!
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Deze keer staat het verhaal van Jezus op het meer van Galilea centraal. De kinderen
horen er al veel over in de week die vooraf gaat aan de dienst, ze leren er liedjes bij
en werken erover in tekeningen en werkstukken. Die hangen we in de dienst
allemaal op, zodat ze door iedereen te bewonderen zijn.
We hopen u allemaal te mogen begroeten, van harte welkom!

Tot besluit

Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn,
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen!
(liedboek voor jou, lied 923:2)

Dit lied geeft prachtig weer hoe we met elkaar willen werken op De Hoeksteen. Het
begin is klein, we mogen kinderen helpen te groeien en dat hoeven zij en wij niet
alleen te doen!

Met vriendelijke groet,

Team De Hoeksteen

Samen voor de toekomst

