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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze Flessenpost was bijna klaar, toen er een bericht binnen kwam van Het Baken.
Helaas is hier een kind van groep 7 positief getest op Corona. Hierna heb ik direct
telefonisch contact gezocht met Tineke Straver van Het Baken. Zij heeft, na dit
bericht, contact gezocht met de GGD, die morgen contact met haar opneemt om de zaak
verder te bespreken. Uit voorzorg heeft zij alle activiteiten van het eindfeest van 3 juli
afgezegd en is Het Baken gesloten. Eén geval van Corona is volgens de GGD geen reden
tot verdere actie, maar veiligheid gaat voor alles. We hebben ook gesproken over wat
dit voor De Catamaran kan betekenen. We hebben steeds met het rood/witte lint
gescheiden pleinen gehad sinds de heropening van de scholen, waardoor contact tot het
minimum beperkt is gebleven. Daardoor is actie voor onze school op dit moment niet
noodzakelijk. Dit heb ik ook besproken met onze bestuurder, die dezelfde mening
toegedaan is. Vanuit contact met KindeRdam weet ik dat er morgen geen kinderen van
Het Baken zijn bij hun opvang.
Afgesproken is met Tineke, dat zij morgen in haar gesprek met de GGD navraag zal doen
naar het risico voor ons als buurschool. We hebben morgen weer contact hierover en ik
zal u verder op de hoogte houden.
Dan nu verder de Flessenpost zoals gepland.
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Nog 2 weken en dan is
het zomervakantie! Om niet alle informatie apart te versturen is veel nieuws verzameld
in deze Flessenpost. Dit betreft onder andere de uitkomst van de schooltijden, de
personele bezetting van de groepen en huisvesting.
Verder willen we u vragen om alle bibliotheekboeken mee terug te geven naar school.
Het is belangrijk dat alle boeken terug zijn voor de zomervakantie. We gaan kijken of
we voor de zomervakantie nog boeken mee naar huis geven. Het is fijn als kinderen
kunnen blijven lezen in de vakantie. Bovendien zijn er veel superleuke boeken!
Ook zijn we nog op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek op school. Het zou super
zijn als de kinderen straks elke 2 weken weer boeken kunnen ruilen. U kunt zich opgeven
bij de directie.
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Door de versoepeling vanaf 1 juli kunnen de gymlessen weer binnen gegeven worden. We
blijven goed ventileren en de kinderen hoeven alleen de gymschoenen te wisselen, zoals
ze tot nu toe ook gedaan hebben. Hierdoor kan per groep één kleedkamer gebruikt
worden.
Maandag zullen de leerkrachten natuurlijk ook met de kinderen praten over het nieuwe
schooljaar. De kennismaking met de leerkrachten van het volgende schooljaar is dinsdag
om half 1. Altijd spannend, zeker ook omdat er enkele nieuwe juffen zullen zijn. U leest
het onder het kopje personeel.

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran

Agenda komende periode:
Dinsdag 7 juli 2020

Dinsdag 14 juli 2020
Vrijdag 17 juli 2020

Wenmoment voor alle leerlingen in hun nieuwe
groep van 12.30 uur tot 13.10 uur.
Groep 8 is deze dag vrij.
Speciale dag voor het afscheid van groep 8
Laatste schooldag. Rapportage in ontwikkelingsmap
gaat mee naar huis
Zomervakantie tot maandag 31 augustus 2020
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SCHOOLTIJDEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanwege de Coronacrisis is de school tijdelijk noodgedwongen overgegaan naar een continurooster.
Dit vanwege de regels van de overheid om o.a. het aantal (verkeers)bewegingen in en om de school
te beperken. Hierdoor werd in de praktijk ervaring opgedaan met dit rooster door kinderen, ouders
en het team. De afgelopen tijd zijn verschillende positieve, maar ook negatieve reacties bij de directie
en medezeggenschapsraad terecht gekomen. Meerdere ouders hebben een verzoek gedaan om de
mogelijkheden te bekijken om definitief naar een continurooster over te gaan. Ook vanuit het team
zijn deze signalen afgegeven.
Dit verzoek om een nieuwe ouderraadpleging hebben MR en directie uitgebreid besproken en heeft
ervoor gezorgd deze ouderraadpleging en teamraadpleging inmiddels heeft plaatsgevonden.
Hiermee heeft de directie en medezeggenschapsraad een breed beeld gekregen over draagvlak voor
beide modellen.
Er zijn in totaal 151 formulieren uitgedeeld aan ouders, waarvan er 115 terug gekomen zijn. Hierbij
moet nogmaals benadrukt worden dat het gaat om een peiling en niet om een stemming, zoals bij
verkiezingen het geval is.

58% van de ouders heeft aangegeven
een voorkeur te hebben voor het
continurooster, 37% heeft voorkeur
voor het traditionele rooster en 4%
heeft laten weten geen mening te
hebben hierover. Twee stemmen zijn
ongeldig verklaard en zijn niet
meegenomen in de telling.

Vanuit het team heeft 92% voorkeur
voor het continurooster en 8% heeft
geen voorkeur.
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We hebben ook vragen en opmerkingen gekregen van ouders over het continurooster. Ook op de
formulieren van de ouderraadpleging werden aandachtspunten aangegeven. We hebben hier heel
uitgebreid naar gekeken en over gesproken. De belangrijkste punten, met reactie, zijn hieronder
verder uitgewerkt:
•

Eten en drinken. De tijd voor eten en drinken bleek punt van aandacht. De afgelopen
periode is dit niet altijd consistent gehanteerd, wat wel de bedoeling is. Het is van belang dat
er voldoende gegeten kan worden om voldoende energie te hebben voor de rest van de
schooldag binnen de 2 kwartieren die hiervoor staan tijdens de schooldag. Hier zal uitgebreid
met het team over gesproken worden.

•

Onderwijskwaliteit. De onderwijskwaliteit zal geen hinder ondervinden van het
continurooster. Het team ervaart dat de rust en structuur van 5 gelijke schooldagen zonder
TSO de effectieve leertijd verhoogt. Tijdens de schooldag wordt ook aandacht besteed aan
voldoende beweging en afwisseling.

•

Vroege eindtijd. Hoewel de modellen al vast stonden, is er alsnog gekeken naar de
mogelijkheid om de schooldag een kwartier te verlengen. Dit kan niet met verlenging van
een kwartier lestijd. Hierdoor worden er op jaarbasis 50 lesuren meer onderwijs gegeven,
wat gecompenseerd moet worden voor de leerkrachten. Dit zou alleen lukken als
leerkrachten in ‘shifts’ een kwartier pauze houden onder schooltijd. Dit is op een kleine
school als de onze niet realiseerbaar. Alleen al bij slecht weer zal iedere leerkracht toch de
hele dag bij de groep blijven. Uit overleg met een andere school bleek dit een knelpunt te zijn
en daarmee ongewenst.

•

Starttijd. De keuze voor de starttijd van 8.15 uur heeft te maken met veiligheid rondom de
school. We ontlopen hiermee de startijd van Het Baken, zodat het minder druk is. Hoewel er
ook kinderen zijn die op school genoeg gegeten hebben, is lunchen na schooltijd daarbij ook
nog goed mogelijk.

De peiling van de ouders en team, het effect op school voor de kinderen en de onzekere situatie
rondom Corona zijn onderdeel van discussie geweest. De directie ziet draagvlak om met ingang van
schooljaar 2020-2021 over te gaan naar een continurooster van 5 gelijke dagen van 8.15 uur tot
13.15 uur. De Medezeggenschapsraad heeft inmiddels ingestemd met dit voorstel.
Hierbij realiseren wij ons dat het onmogelijk is om alle ouders tevreden te stellen. Elke gezinssituatie
is immers anders en deze verandering zal in sommige gevallen ook lastige uitdagingen opleveren. We
hopen echter dat, hoewel ons vooringenomenheid is verweten door enkelen, bovenstaande laat zien
dat vele afwegingen zijn gemaakt om tot dit besluit te komen.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mede namens de Medezeggenschapsraad,
Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
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Aanvullende informatie over de kinderopvang:
KindeRdam heeft aangegeven dat zij in geval van een continurooster tot het einde van 2020 een
aanbod doen aan ouders die geen klant zijn bij hen om anderhalf uur NSO af te nemen, van 13.15 uur
tot 14.45 uur. Dit is een overgangsregeling die ouders mogelijkheden geeft tot het regelen van
eventuele aanpassingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KindeRdam.
Het Paleisje en ’t Koninkrijkje hebben aangegeven aan te kunnen sluiten op de eindtijd van 13.15 uur.
’t Koninkrijkje biedt ook een 3-uursarrangement aan. Voor IJsselkids hangt hun aanbod samen met
de eindtijd van andere scholen die mogelijk ook verandert.

PERSONEEL EN GROEPSBEZETTING*
1-2 A De dolfijnen
1-2 B De zeepaardjes
1-2 C De zeesterren
3
4
5
6
7
8

Juf Jacqueline
Juf Marjolein
Juf Ria
Juf Marijke
Juf Kitty
Juf Anouk
Juf Miranda
Juf Anita
Juf Sanne

Juf Saskia (2 dagen)
(Vervanging bij ziekte)
Juf Simone (2 dagen)
Juf Nadia (1 dag)
Juf Nadia (2 dagen)
Juf Imara (1 dag)
Juf Imara (1 dag)
Juf Imara (2 dagen)

*Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Gegevens gebaseerd op informatie per 3 juli 2020.

Groep 1 t/m 8
Het aantal kleuters op onze school groeit. Daardoor blijven er volgend schooljaar 3
kleutergroepen. Zoals u ziet hebben de groepen een nieuwe naam gekregen in relatie tot
“De Catamaran”.
In de Zeesterren zullen dezelfde kinderen bij elkaar blijven, waardoor er automatisch
een gecombineerde groep 1-2 ontstaat.
De gedurende het schooljaar zullen de nieuwe kleuters in de twee andere
kleutergroepen komen, die relatief klein starten.
De groei van de school is ook te zien in de doorstroom naar groep 3. Hier zullen zo’n 28
leerlingen in zitten. Voor deze groep is 3 dagen extra ondersteuning mogelijk die door
juf Nienke gedaan kan worden. Ook zal van lokaal gewisseld worden met groep 4, zodat
de leerkracht direct zicht heeft op de aula, waar extra werkplekken zullen worden
ingericht. Hier kan extra instructie gegeven worden of (samen) gewerkt worden door de
leerlingen.
Groepen 3 t/m 8 zijn enkelvoudige groepen, geen combinatiegroepen.
De werkdagen van de duo’s kunnen nog veranderen, vandaar dat er geen verdeling in
dagen is aangegeven op dit moment.
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Nieuwe collega’s
Volgend schooljaar komt er één groep meer. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar een
leerkracht. Hiernaast moesten we ook op zoek naar invulling door het vertrek van juf
Ingrid. Het is gelukt om alle vacatureruimte met verschillende nieuwe collega’s te
vervullen.
➢ Juf Saskia is een ervaren kleuterjuf binnen ons bestuur en heeft jaren op obs De
Tweemaster gewerkt.
➢ Juf Miranda heeft jaren voor BLICK gewerkt in Krimpen aan den IJssel en ook
op het VO. Zij wilde heel graag weer terug naar het basisonderwijs na een
uitstapje naar het bedrijfsleven.
➢ Juf Anita is een ervaren midden- en bovenbouw leerkracht met jaren IB-ervaring
op onze collega-school obs De Wonderwind.
➢ Juf Nadia is op dit moment al werkzaam op onze school. Zij zit in het laatste jaar
van haar opleiding, de LIO-fase, en verzorgt in nauwe samenwerking met haar
duo-partner de lessen in groep 5.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen zij zichzelf aan u voorstellen in de
Flessenpost.
Ondersteuning
Verder is er ondersteuning van het team door:
➢ Juf Diana als onderwijs-assistente.
➢ Juf Joyce als intern begeleider (2 dagen).
➢ Juf Sanne als intern begeleider (1 dag).
➢ Meester Anton als conciërge.
➢ Meester Jan voor de schoonmaak.

HUISVESTING
Ons gebouw kent 8 leslokalen. Komend schooljaar hebben we 9 lokalen nodig. Hiervoor is
bestuurlijk overleg met het Christelijk onderwijs betreffende inwoning van het
openbaar onderwijs in de buurschool Het Baken. Als dit lokaal in Het Baken ter
beschikking komt, zal dit, na onderling overleg, gebruikt worden door groep 7. Een
bovenbouwgroep kan dit goed aan. Groep 8 wilden we echter graag tijdens hun laatste
schooljaar bij ons in het eigen gebouw houden. Uiteraard zijn de gezamenlijke
momenten, zoals het buitenspelen, nog steeds met elkaar.
We zijn nog in afwachting van een definitieve toezegging vanuit het Christelijk
onderwijs. Als dit definitief bekend is, worden er verdere afspraken gemaakt over
inrichting en gebruik.
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