Betreft: update rondom Corona/opening school en formatie
Bemmel, 25 mei 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u wellicht vorige week tijdens de persconferentie heeft gehoord, gaan de scholen vanaf 8 juni weer
volledig open. Op dit moment wachten wij op het protocol met richtlijnen vanuit de PO-raad welke wij
mee zullen nemen in onze richtlijnen/maatregelen rondom de volledige schoolopening. Naar verwachting
ontvangen wij woensdag dit protocol, dit zullen wij vervolgens samen met de medezeggenschapsraad op
schoolniveau uitwerken. U kunt dan ook aan het einde van deze week of begin volgende week een
schrijven van mij verwachten waarin het een en ander wordt toegelicht.
Indeling in de week van 1 juni
Concreet betekent dit dat de huidige situatie (verdeling groep A en B) met een week wordt verlengd en
we de vaste dagen van deze groepen aanhouden. De indeling tot en met 29 mei heeft u al reeds
ontvangen, in de week van 1 juni is de indeling als volgt:
Maandag 1 juni
2e pinksterdag= vrij
Dinsdag 2 juni
B
Woensdag 3 juni
B
Donderdag 4 juni
A
Vrijdag 5 juni
B
Noodopvang
Indien u in de week van 1 juni nog gebruik wilt maken van de noopopvang op school (let op: alleen voor
ouders in vitale beroepen en zorggezinnen), dan kunt u dit per mail doorgeven aan Marieke Baars
(m.baars@stichtingatos.nl).
Formatie
Naast alle organisatie rondom ons onderwijs in deze Coronatijden zijn wij op de achtergrond ook druk
bezig met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Afgelopen woensdag heeft de
medezeggenschapsraad dan ook positief ingestemd met de indeling van de groepsformatie voor het
nieuwe schooljaar. Komend schooljaar zullen wij in plaats van 11 groepen, 10 groepen hebben op
school (dit heeft te maken met een fikse daling van geboortes in Bemmel). Hierdoor hebben we enorm
moeten puzzelen, omdat we te maken hebben met onevenredige leerlingaantallen per jaargroep en we
wel zoveel mogelijk continuïteit en stabiliteit willen geven aan de kinderen. Dit maakt dat we ervoor
hebben gekozen om de jaargroepen van huidige combinatiegroepen bij elkaar te houden, maar dan wel te
formeren met een andere jaargroep (uit een andere combinatiegroep).

De groepsindeling is in het schooljaar 2020-2021 als volgt:
1/2 or 25
Indien er veel instroomleerlingen bijkomen in de loop van het schooljaar, wordt er
in januari een instroomgroep opgestart.
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Alle kinderen die nu in groep 2 zitten vormen samen een homogene groep 3
22
Huidige groep 3 Anita/Maureen gaat in zijn geheel door naar groep 4
12+14 Huidige groep 3 van de 2/3 combi Danielle/Linda samen met 14 kinderen uit de huidige
groep 4 Desiree
15+9 15 kinderen uit de huidige groep 4 van Desiree met alle kinderen uit de huidige
jaargroep 5 van de combigroep 5/6 Thom
24
Huidige groep 5 Kelly/Hanneke gaat in dezelfde samenstelling door naar groep 6
23
Huidige groep 6 Coen gaat in dezelfde samenstelling door naar groep 7
16+12 Huidige jaargroep 6 van de 5/6 combinatie Thom, wordt groep 7 in deze
combinatiegroep
Huidige jaargroep 7 uit de 7/8 combinatie Ada/Claudia, wordt groep 8 in deze
combinatiegroep
23
Huidige groep 7 Jytte/Christian gaat in dezelfde samenstelling door naar groep 8

We begrijpen dat het voor de kinderen uit de huidige groep 4 vervelend kan zijn dat zij opnieuw in een
nieuwe groepssamenstelling komen en verdeeld worden over twee groepen. We hebben gekeken of er
geen andere opties in de formatie zijn zodat deze groep niet opgedeeld hoeft te worden maar dat
betekent dat de continuïteit en de stabiliteit in de gehele school in het geding komt.
Wij willen aan de ouders van kinderen uit de huidige groep 4 vragen om voor 8 juni aan Desiree de Koning
per mail essentiële zaken door te geven die wij mee kunnen nemen bij het indelen van de groepen. Wij
kunnen niet garanderen dat met alle persoonlijke wensen rekening gehouden kan worden maar we
zullen, daar waar het kan, rekening houden met vriendjes en/of vriendinnetjes.
Op dit moment zijn wij intern druk bezig om alle leerkrachten in te delen op de juiste plek in de formatie,
zodra dit helemaal rond is zullen wij dit met u communiceren.
Tot slot nog twee praktische momenten in onze jaarplanning waar u alvast rekening mee kunt houden:
Studiedag 12 juni
De geplande studiedag op 12 juni gaat door, dit betekent dat alle kinderen op 12 juni vrij zijn.
Doorschuifmiddag
De doorschuifmiddag, zoals deze staat ingepland op 2 juli, gaat door. Tijdens deze middag zullen alle
kinderen kennismaken met hun nieuwe groep en leerkracht(en).
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog

