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Beste ouders,
Hierbij weer fusienieuws met de laatste stand van zaken. De begroting is inmiddels goedgekeurd
door de GMR. Dat houdt onder andere in dat wij weten hoe onze groepsindeling volgend schooljaar
zal zijn. Ook op andere gebieden zijn we een stuk gevorderd. Hierover kunt U lezen in deze
nieuwsbrief.
Instemming MR met fusie
Zowel MR van Boskriek als van ’t Palet hebben vorige week ingestemd met het besluit om tot fusie
over te gaan. In eerste instantie hebben zij vorig jaar ingestemd om een fusieplan te maken. We zijn
toen aan de slag gegaan om de fusie voor te bereiden en hebben u hiervan ook steeds op de hoogte
gehouden. Nu hebben zij een definitieve instemming gegeven n.a.v. het fusieplan. Een aantal
aspecten uit dit fusieplan leest u hieronder.
Welke groepsindeling gaan we komend schooljaar na de fusie maken?
Zoals afgesproken, laten we de groepsindeling van groep 8 ongewijzigd. Dat doen we ook met de
groepsindeling van groep 7. We gaan deze groepen niet meer mengen omdat ze al langer bij elkaar
zitten. Zij kunnen daarbij met hun eigen methodes en werkwijze de school uitstromen. De groepen 7
en 8 worden wel de grootste groepen van de school. We gaan daarom bij deze groepen extra
leerkrachten zetten.
De groepen 1 t/m 6 worden gemengde groepen met kinderen van ‘t Palet en van de Boskriek.
Leerlingen van beide scholen worden dus gemengd. Volgens de huidige leerlingenaantallen zullen
deze groepen uit 21 tot 27 kinderen bestaan. De groepen 1 tot en met 5 komen op de locatie
Oudelaan (de Boskriek) en de groepen 6,7 en 8 komen op de locatie Huissteden (’t Palet).
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Hieronder volgt een schematisch overzicht:

Aantal groepen

locatie

Afkomstig van

Groepsgrootte a.d.h.v. de huidige
gegevens
3 groepen 1/2

locatie Oudelaan

(ongeveer 22 lln)

2 groepen 3

locatie Oudelaan

(ongeveer 20 lln)

3 groepen 4

locatie Oudelaan

(ongeveer 22 lln)

2 groepen 5

locatie Oudelaan

(ongeveer 27 lln)

2 groepen 6
(ongeveer 25 lln)

locatie
Huissteden

2 groepen 7

locatie

(ongeveer 32 en 29 lln)

Huissteden

Door elkaar mengen groep 1 van:


1 groep ’t Palet



3 groepen Boskriek

Door elkaar mengen groep 2 van:


1 groep ’t Palet



3 groepen Boskriek

Door elkaar mengen groep 3 van:


1 groep 3 ‘t Palet



2 groepen 3 Boskriek

Door elkaar mengen:


1 groep 4 ’t Palet



1 groep 4 Boskriek



1 groep 4 van de 4/5 combinatie Boskriek

Door elkaar mengen:


1 groep 5 ’t Palet



1 groep 5 Boskriek



1 groep 5 van de 4/5 combinatie Boskriek

Bestaande groepen handhaven:


1 groep 6 ‘t Palet



1 groep 6 Boskriek

In deze twee groepen wordt naast reguliere formatie,
extra formatie ingezet.
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2 groepen 8

locatie

(ongeveer 28 en 35 lln)

Huissteden

Bestaande groepen handhaven:


1 groep 7 ‘t Palet



1 groep 7 Boskriek

In deze twee groepen wordt naast reguliere formatie,
extra formatie ingezet.

Naast deze indeling is er ook nog formatie om extra ondersteuning in andere groepen aan te bieden.
De overheid heeft besloten om komend schooljaar extra geld te investeren voor
werkdrukvermindering. Tijdens de laatste vergadering hebben de leerkrachten aangegeven dat
werkdrukvermindering voor hen vooral inhoudt dat ze meer handen in de klas willen hebben.
Daarvoor wil men het extra geld dus in te zetten. Dit moeten we de komende tijd nog vorm gaan
geven.
We verwachten dat we begin juni precies weten hoe de groepen samengesteld gaan worden. We
kunnen dan communiceren bij welke kinderen uw kind in de klas zal komen, welke leerkrachten er
voor de groep zullen staan en welke ondersteuning we kunnen realiseren.
Hoe komen we tot een nieuwe groepsindeling?
We willen zo veel mogelijk evenwichtige groepen vormen. Onder evenwichtig verstaan we dat de
leercapaciteiten, verhouding jongens meisjes en sociaal emotioneel gedrag in de groepen goed
verdeeld is. Daarbij maken we gebruik van de volgende gegevens:


het leerlingvolgsysteem.



observaties van leerlingen door leerkrachten



leerlinggegevens d.m.v. sociogrammen van de groep (met wie zou je volgend jaar graag in
een groep zitten, met wie speel je graag, met wie kun je goed samenwerken?)



Informatie van ouders. We stellen u in de gelegenheid om aan leerkrachten door te geven
wat voor uw kind belangrijk is om rekening mee te houden bij de groepssamenstelling. U
krijgt een mail van ons waarin u uitgenodigd wordt om dit aan te geven.

Op grond van deze gegevens gaan leerkrachten aan de slag om de groepen in te delen. Uit ervaring
blijkt dat we hiermee een goede groepsindeling kunnen maken. We kunnen doorgaans met veel
wensen rekening houden, maar niet aan iedere wens zal tegemoet gekomen kunnen worden.
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Peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang
De peuterspeelzaal van locatie Huissteden gaat verdwijnen. Er zullen 2 peuterspeelzalen op locatie
Oudelaan komen. De eerste stap is zich nog aan het beraden hoe de voor- en naschoolse opvang
geregeld gaat worden. Uitgangspunt is dat kinderen opgevangen moeten worden op de locatie waar
ze op school zijn.
Het is wel mogelijk dat de voorschoolse opvang op locatie Oudelaan plaatsvindt, waarbij de eerste
stap kijkt hoe de kinderen uit groep 6 bij locatie Huissteden gaan komen. U hoort hier nog nader
over.
Visie
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen wat onze belangrijkste kernwaarden van de nieuwe
fusieschool zullen zijn. Op de sites van beide scholen kunt u het concept van de uitgewerkte visie
lezen:
http://www.bspalet.nl/images/palettertje/Concept_visie_fusieschool.pdf
https://www.boskriek.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/Concept-visie-fusieschool.pdf
Onze levensbeschouwelijke visie is door de werkgroep identiteit uitgewerkt in een identiteitsnota.
Via onderstaande link kunt u deze vinden:
https://www.boskriek.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/notitie-identiteit.pdf
http://www.bspalet.nl/images/palettertje/notitie_identiteit.pdf
Methodes
Inmiddels zijn we een stap verder in het bekijken welke leermiddelen we gaan inzetten. In onze visie
staat dat we boeiend en betekenisvol onderwijs aanbieden. Dat doen we o.a. met thematisch
onderwijs. De Boskriek is hier al langer mee bezig door te werken met ‘Alles in 1’. Dit gaan we
doorzetten. Op de site kunt u lezen welke keuzes we voor de verschillende vakken gemaakt hebben.
http://www.bspalet.nl/images/palettertje/keuzes_methode_methodiek.pdf
https://www.boskriek.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/keuzes-methode-methodiek.pdf
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Nieuwe naam voor onze fusieschool.
Onze nieuwe school moet natuurlijk een passende nieuwe naam krijgen.
Daar maken we een prijsvraag van. Iedereen mag een mooie passende naam bedenken.
Deze prijsvraag luidt als volgt:
Wie bedenkt de beste naam voor de nieuwe school die ontstaat na
de fusie van de Boskriek en ’t Palet?
De nieuwe school zal een school worden waar ongeveer 400
leerlingen les gaan krijgen. Verdeeld over twee locaties.
Ons Motto: ‘Samen leren in een veilige en uitdagende omgeving’
Het wordt een school waar samenwerken met iedereen belangrijk
is, maar waar je ook leert om zelfverantwoordelijk te zijn.
De school doet er alles aan om het onderwijs zo boeiend mogelijk te
maken, daardoor voel je je betrokken en behaal je de beste
resultaten.
Iedereen is anders en dat mag ook! De school speelt zo goed
mogelijk in op die verschillen en past het onderwijs daar op aan! Je
wordt hierbij natuurlijk geholpen door enthousiaste leerkrachten die
goed uitleg kunnen geven.
Het wordt ook een school waar je je veilig kunt voelen, er heerst een
fijn leefklimaat met duidelijke regels en waar pesten aangepakt
wordt.
Kun jij een naam voor deze school bedenken?
Geef deze dan voor 22 april door via de onderstaande link:
https://boskriek.bswebsite.nl/prijsvraag-nieuwe-school/
Een deskundige jury bekijkt de inzendingen en kiest de beste naam
voor de school. Heb jij deze bedacht, dan verdien je voor je hele
gezin een vrijkaartje voor een pretpark naar keuze in Nederland.
Vriendelijke groet
Ton van den Broek

