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Vanuit de directie en team:  
 
3e fase Corona periode: 
Na de weken van volledig onderwijs op afstand, volgde een periode van enkele weken waarin steeds halve 
groepen per dag op school mochten komen. Vanaf 8 juni tot aan de zomervakantie mogen we weer met hele 
groepen op school aan de slag. Een positieve ontwikkeling, want het laat zien dat we het aantal Corona-
besmettingen in Nederland met de gemaakte afspraken onder controle lijken te hebben. 
Vanuit de PO-raad is er een protocol beschikbaar gekomen waarmee we de invulling vanaf 8 juni op 
schoolniveau vorm kunnen geven. 
 
Voor de Willibrord betekent dit dat we terugkeren naar het gebruikelijke rooster: 
08.30 - 12.00 uur: ochtendprogramma 
12.00 - 13.00 uur: lunchpauze, overblijven op school volgens oude situatie 
13.00 - 15.00 uur: middagprogramma 
15.00: BSO-organisaties komen kinderen ophalen 
Hierbij zijn de volgende afspraken (nog steeds) van toepassing: 
· Op de locatie Stampioendreef blijven we de verschillende ingangen gebruiken; 
· Op de locatie Groeneweg blijven de gespreide starttijden voor de groepen 1-2 en 3 (8.20 -8.30) en de groepen 
4, 5 en 6 (8.30 - 8.40) van kracht. 
· Leerkrachten vangen de groepen ‘s ochtends op en begeleiden de groep naar het lokaal. 
· ‘s Middags gaan groepen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. 
· Ouders mogen vanaf 8 juni nog steeds niet op het schoolplein en niet in de school. 

 
Overblijven: 
Het overblijven mogen we weer organiseren met onze vaste overblijfkrachten. De coördinatoren hebben 
gepeild of er voldoende overblijfkrachten beschikbaar zijn. Daar is bijzonder positief op gereageerd: er is 
dagelijks voor iedere groep een overblijfkracht beschikbaar. 
Ouders kunnen via TSO-assistent de kinderen weer aanmelden of afmelden voor het overblijven. Kinderen die 
tussen de middag niet overblijven, mogen worden opgehaald of zelfstandig naar huis gaan. 
Ook bij het overblijven gaan groepen onder begeleiding van de leerkracht of overblijfkracht naar binnen of naar 
buiten. Een deel van de groepen begint om 12.00 uur met buitenspelen en een deel begint met eten/drinken. 
Vanaf 12.25 vindt er een wisseling plaats. 

 
Personeel en groepsindeling: 
Met het vertrek van enkele collega’s in de loop van het schooljaar en aan het einde van het schooljaar, werd 
duidelijk dat er een vacature uitgezet moest worden om de groepsbezetting rond te krijgen. Inmiddels zijn er 
succesvol sollicitatiegesprekken gevoerd, met als resultaat dat wij Sandra van Milligen als nieuwe collega 
mogen begroeten met ingang van het nieuwe schooljaar. We wensen haar veel plezier en succes op onze 
school en zij zal zich binnenkort nog voorstellen aan u en de kinderen.  
 
We kunnen nu de onderstaande groepsindeling bekendmaken: 
Groep 1-2A: juf Anja (ma-di-wo) en juf Lia (wo-do-vr) 
Groep 1-2B: juf Purdey (ma-di-wo) en juf Petra (do-vr) 
Groep 3A: juf Eva (ma-di) en juf Anke (wo-do-vr) 
Groep 4A: juf Emmy (ma-di-wo-do) en juf Bianca (vr) 
Groep 4B: juf AnneMarie (ma-di-wo) en juf Petra (do-vr) 
Groep 5A: juf Laura (ma-di-wo) en juf Janine (do-vr) 

Agenda:  
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Groep 5B: juf Marjolein (ma-di) en juf Kelly (wo-do-vr) 
Groep 6A: juf Vera (ma-di-wo-vr) en juf Karin (do) 
Groep 6B: juf Danielle (ma-di-wo-do-vr*) en juf Annemieke (vr* om de week) 
Groep 7A: juf Daphne (ma-wo-do-vr) en juf Karin (di) 
Groep 7B: juf Ester(ma-di) en juf Sandra (wo-do-vr) 
Groep 8A: juf Monique (di-wo-do-vr) en juf Annemieke(ma) 
Groep 8B: meester Jamy (fulltime) 
Gym: juf Mariëlle (di en do) en juf Monique (di) 
Muziek: meester Hans (di en do) 
RT: juf Mirjam (ma en di) 
Leerkrachtondersteuner: juf Steffanie (di-wo-do) 
IB: juf Mariëtte (di en do) en juf Ellen (di) 
Administratie: juf Annemieke (di-wo-do) 
Concierge: meester Yohanes (ma-di-wo-do-vr) 
Directeur: meester Keesjan (fulltime) 
 
Op de locatie Groeneweg zijn de groepen 1-2 A, 1-2B, 3A, 4B, 5B en 6B ingedeeld. 
Op de locatie Stampioendreef zijn de groepen 4A, 5A, 6A, 7A, 7B, 8A en 8B ingedeeld. 
 

Voortgangsgesprekken: 
Via Social Schools kunnen ouders gebruik maken van de uitnodiging om in de week van 8 juni of in de week van 
15 juni via telefoon of Teams contact te hebben met de groepsleerkracht. De insteek van deze gesprekken is 
vooral het welbevinden van de kinderen met elkaar te bespreken in deze Corona-tijd. De gesprekken zullen 
worden gepland in de middag na schooltijd en worden verspreid over meerdere dagen. De uitnodiging en de 
planning ontvangt u via de groepsleerkracht. U als ouder maakt de keuze wel of niet gebruik te maken van de 
uitnodiging. 
 

Cito-E toetsen, geen 3e rapport: 
Na overleg binnen het team en na afstemming met de MR, is besloten dat wij de Cito-toetsen in de maand juni 
gaan afnemen. Wij willen zelf heel graag zien wat de invloed is van de periode van onderwijs op afstand, 
gevolgd door een periode van werken met halve groepen, gevolgd door een periode van weer met hele 
groepen op school actief. Vanuit het beeld dat we te zien krijgen, kunnen we richting het nieuwe schooljaar 
bepalen of er extra aandacht is voor een vakgebied en/ of een bepaald onderdeel binnen een vakgebied. 
Verspreid over drie weken vanaf maandag 15 juni zullen de kinderen bezig zijn met de toetsen voor de diverse 
vakken. Vrijdag 10 juli geven wij het overzicht van de resultaten mee aan de kinderen, zodat u ook als ouders 
een beeld krijgt van de recente ontwikkelingen van uw zoon/dochter. 
Gelet op de periode die achter ons ligt zijn wij van mening dat het schrijven van een 3e rapport niet heel zinvol 
gaat zijn. Onze keuze voor het afnemen van de Cito-toetsen en het verzorgen van de bijbehorende rapportage 
is naar onze mening op dit moment afdoende. 

 


