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   dr. de Boerstraat 42 
   1511 VH Oostzaan 
    tel. 075 2010115     
    info@korenaar.nl           
    www.korenaar.nl 
 
          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 11  2020-2021 
 
Agenda  
          

14 en 15-06  Schoolfotograaf 
14-06 t/m 25-06 Pré-adviesgesprekken groep 7 
16-06-2021  Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur 
17-06-2021  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
18-06-2021  Rapport 2 
21-06 t/m 01-07 Facultatieve 10-minutengesprekken groep 3 t/m 6 
30-06-2021  Telefonisch spreekuur Jeugdteam 8.30- 9.30 uur 
02-07-2021  Nieuwsbrief 12 
07-07-2021  Afscheidsavond groep 8 
09-07-2021  Studiemiddag; de kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
12-07 t/m 20-08 Zomervakantie 
23-08-2021  Eerste schooldag 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 
 
juni   
05-06       Thijs 15-06       Midas 27-06       Jason 
06-06       Sarah 19-06       Emma 27-06       Felix 
06-06       Nienke 21-06       Milaya 30-06       Lily 
10-06       Eliza 22-06       Elsha 30-06       Kathleen 
12-06       Noa 24-06       Liv 30-06       Pepijn 
13-06       Robin-Ann 25-06       Rachel juli 
13-06       Abbie 26-06       Jayden 01-07       Wieke 
13-06       Vosse 26-06       Angelina 02-07       Isa 
15-06       Olympe 27-06       Finn 02-07       Carice 
 
 

Vieren van verjaardagen: we vieren verjaardagen klein in de klas. 
 Trakteren mag, maar wel voorverpakt. 

http://www.korenaar.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.milestonemktg.com/contact/twitter-logo/&ei=a8hlVJa2FIfKaPuNgdgK&bvm=bv.79400599,d.d2s&psig=AFQjCNEB3FBPdfjedNf3SMp10_-VpwBxHA&ust=1416042968703514
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Van de directie 
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Wat gaat het hard! Gelukkig zijn we in 

rustiger vaarwater beland. De hoeveelheid zieken valt mee de laatste tijd en ook het aantal 

corona besmettingen op school valt mee. Het zonnetje schijnt weer lekker en we genieten 

volop van het samen leren en werken in de school. We missen de aanwezigheid van de 

ouders in de school, maar we hebben goede hoop dat we u vanaf het nieuwe schooljaar 

weer in de school mogen ontvangen      . 

 

We zijn bezig met het afnemen van de E-toetsen van Cito voor de groepen 3 t/m 8. Dat is 

best snel na de toetsafname in maart en we verwachten dan ook niet de ‘normale’ 

halfjaarlijkse groei te kunnen meten. Wel is dit een belangrijk meetmoment, we krijgen 

hiermee een goed beeld waar de kinderen staan na dit onrustige schooljaar. De gegevens 

hebben we nodig om voor alle kinderen het juiste onderwijsaanbod bij de start van volgend 

schooljaar te bepalen.  

 

Groep 8 bereidt zich voor op het afscheid. De afscheidsmusical wordt een afscheidsfilm. Na 

onze ervaringen van vorig schooljaar met de hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt 

hebben we dat dit jaar anders georganiseerd. We hebben Fluxus ingehuurd om de musical te 

regisseren, te filmen en te monteren. Gezien ons huidige personeelstekort is dit echt een 

hele mooie oplossing. De kosten betalen we vanuit subsidie, schoolbudget en 

ouderraadsbudget. De kinderen oefenen en werken hard aan een mooi resultaat. De 

afscheidsavond mogen en kunnen we helaas niet met publiek doen. De ouders zullen de film 

dus thuis moeten kijken. We kijken wel naar de manieren om toch een afscheidsmoment 

met de ouders te creëren, afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment. De kinderen 

van groep 8 zullen na de opnames voor de film nog een alternatief kamp krijgen. De 

leerkrachten werken aan een gezellig en actief programma voor onze schoolverlaters.   

 

De centrale eindtoets voor groep 8 is heel goed gegaan. De kinderen hebben de laatste 

maanden nog heel hard gewerkt om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. De resultaten 

zijn goed en we zijn heel trots op onze leerlingen die in deze lastige tijd zo’n mooi resultaat 

hebben neergezet! 

 

Na advies van het OMT is besloten om de protocollen voor het basisonderwijs nog niet te 

versoepelen. We zullen dus tot het einde van het schooljaar moeten werken in vaste 

cohorten. We blijven dus apart buitenspelen en in vaste groepen lesgeven. Het unitwerken 

hopen we in het volgende schooljaar weer te kunnen oppakken. 

Ook de andere regels zijn niet veranderd; thuisblijven bij klachten, quarantaine wanneer 

iemand uit een groep besmet is etc. Het is niet anders! We doen het goed en maken het 

schooljaar zo af. Volgend schooljaar hopen we weer meer vrijheid te krijgen! 
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Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bedoeld om de corona achterstanden op te 

lossen. Alle scholen krijgen geld om hiermee aan de slag te gaan. Eerst moet een analyse 

worden gemaakt en vervolgens een plan om met bewezen effectieve interventies de 

achterstanden weg te werken en een boost aan ons onderwijs te geven.  

Wij hebben inmiddels de analyse gemaakt. De achterstanden op leergebied vallen bij onze 

school erg mee. We zien bij begrijpend lezen een lichte achterstand voor veel groepen. 

Verder zien we verschillen tussen de leerjaren bij de verschillende vakken. We maken per 

leerjaar een plan om hiermee aan de slag te gaan. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de 

resultaten van de individuele kinderen. De extra programma’s die we ontwikkelen sluiten 

aan bij wat de kinderen nodig hebben. Het schoolprogramma zal met de MR besproken 

worden en in de volgende nieuwsbrief zal hierover meer informatie staan. 

 

Unit-organisatie volgend schooljaar 

Doordat een grote groep 8 onze school verlaat, er minder kinderen in groep 1 instromen en 

er relatief veel kinderen zijn verhuisd, daalt ons leerlingenaantal. Dit betekent dat wij 

volgend schooljaar met minder groepen gaan werken, met 10 groepen in totaal. Wij 

ontvangen budget voor een gemiddelde groepsgrootte van 27 kinderen en daarmee is 10 

groepen het maximaal haalbare. Dit is natuurlijk jammer en niet wat we willen. Het geeft ons 

echter wel nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen!  

Er worden volgend schooljaar daarom andere units gevormd. Afhankelijk van het aantal 

kinderen dat nog zal instromen, zullen we besluiten of we in de loop van het schooljaar met 

een extra (kleuter)groep gaan werken. 

 

We starten met de volgende units en groepen: 

Unit 1-2 2 groepen 1-2 

Unit 3-4-5 1 groep 3 

3 groepen 4-5 

Unit 6-7-8 3 groepen 6-7 

1 groep 8 

 

Voor unit 1-2 betekent dit dat we van 3 groepen moeten herverdelen tot 2 groepen. We 

zullen dat heel zorgvuldig doen en zoveel mogelijk rekening houden met de kinderen.  

Voor de andere groepen betekent dit dat we anders gaan combineren dan u wellicht had 

verwacht. Op dit moment wordt gewerkt aan de indeling  van de groepen en de verdeling 

van de leerkrachten. U ontvangt hierover halverwege juni een brief met een overzicht via 

Parro.  

 

We zullen de komende 2 jaar extra geld krijgen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO) om corona-achterstanden weg te werken. Aan de inzet van dit budget zitten allerlei 

restricties. We mogen dit niet gebruiken om de groepen structureel te verkleinen.  
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We kunnen dit wel inzetten om met extra personeel (ondersteuners, vakdocenten, 

studenten etc.) de groepen te splitsen, zodat de leraren intensieve instructies kunnen geven 

aan kleine groepen kinderen. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat we ons onderwijs 

een flinke boost kunnen geven en alle kinderen goed verder kunnen helpen.  

 

Unit-werken 

Vanaf de herfstvakantie hebben we gewerkt met vaste groepen met zoveel als mogelijk een 

vaste leerkracht. Volgend schooljaar gaan we weer starten met het unit-werken. Daarbij 

starten de kinderen in hun eigen stamgroep. Wanneer de instructies beginnen worden er 

kleinere instructiegroepen van kinderen uit hetzelfde leerjaar gevormd en grotere, 

gemengde groepen voor het zelfstandig werken. De kinderen krijgen les van verschillende 

leerkrachten uit de unit. De voordelen van deze manier van werken zijn onder andere dat we 

heel flexibel zijn, dat we effectieve instructies kunnen geven aan kleine groepen en dat de 

leerkrachten veel en intensief samenwerken en samen leren. We werken inmiddels al vele 

jaren op deze manier en we zijn blij dat we dit straks weer kunnen oppakken. 

 

Gesprekken 

Volgend schooljaar zullen we starten met een startgesprek voor alle leerjaren. Het 

startgesprek is bedoeld om kennis te maken, de wederzijdse verwachtingen uit te spreken, 

de resultaten en indien nodig, de specifieke ondersteuning voor uw kind te bespreken. 

Aan het einde van dit schooljaar zijn voor de groepen 3 t//m 6 nog facultatieve gesprekken 

gepland, bedoeld voor ouders die graag voor de vakantie de leerkrachten nog willen 

spreken. Voor deze gesprekken worden geen uitnodigingen verstuurd. Als u behoefte heeft 

aan een gesprek kunt u een mail sturen naar de unitleider van uw kind.  

Voor unit 3/4 : rosanne.vanhoeijen@agora.nu  

Voor unit 5/6: rob.devries@agora.nu  

De ouders van alle groep 7 leerlingen zullen door unit 7/8 worden uitgenodigd voor een pre-

advies gesprek in de maand juni. U hoeft dus geen mail te sturen. 

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 14 juni en dinsdag 15 juni zal de schoolfotograaf komen. Dit jaar worden er  

portretfoto’s en klassenfoto’s gemaakt. Er worden geen broertjes- en zusjes foto’s gemaakt. 

De reden hiervoor is dat organisatie hiervan lastig is omdat wij de cohorten niet mogen 

mengen. Wanneer wij alle broertjes en zusjes apart uit de klas moeten halen kost het teveel 

tijd en moeten de helpende OR-ouders constant de school door en dat willen we 

voorkomen. Wij zijn blij dat er in ieder geval meer kan vergeleken met vorig jaar en rekenen 

op mooie foto’s! 

 
 
 

mailto:rosanne.vanhoeijen@agora.nu
mailto:rob.devries@agora.nu
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Einde sponsoring SOS-kinderdorpen 
Sinds vele jaren sponsoren wij - kinderen en leerkrachten van de Korenaar – 3 kinderen in 

Ghana, Belarus en India via SOS-kinderdorpen Nederland. Hiervoor haalden we wekelijks 

geld op wat dan naar de organisatie gestuurd werd gestuurd. Hiermee werd onderdak en 

onderwijs bekostigd voor deze kinderen. De afgelopen 2 jaar zijn er al 2 van de 3 door ons 

gesponsorde kinderen vertrokken uit de kinderdorpen, omdat ze hun studie hadden voltooid 

en op eigen benen konden staan. We zijn er trots op dat wij ons steentje hebben kunnen 

bijdragen aan hun ontwikkeling. Nu ook de laatste van de kinderen oud genoeg is om uit te 

vliegen hebben we besloten om te stoppen met de sponsoring van SOS-kinderdorpen. 

Wij hebben ervoor gekozen om als school jaarlijks een ander goed doel te gaan kiezen, dat 

de kinderen aanspreekt. We willen de kinderen leren om naar anderen om te zien en als 

school een waardevolle bijdrage leveren aan verschillende doelen. Welk doel dat volgend 

schooljaar wordt is nu nog niet bekend. Maar we houden u vanzelfsprekend op de hoogte. 

 

Avondvierdaagse 

Ook in 2021 heeft corona de nodige invloed op de avondvierdaagsen 

die georganiseerd worden door het hele land. De Organisatie van 

de Avondvierdaagse van Oostzaan heeft ervoor gekozen om de 

avondvierdaagse uit te stellen tot 2022. 

Na het succes van vorig jaar presenteren wij ook in 2021: 

Avond4daagse - Home Edition! Ook als de oude vertrouwde 

Avond4daagse niet door kan gaan, ben je met Avond4daagse - 

Home Edition verzekerd van veel wandelplezier. Je vertrekt lekker vanaf je eigen huis. En je 

maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. En *nieuw dit jaar* met die app verrassen we 

je tijdens de wandeling met leuke berichten! Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de 

enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch ook compleet hebben?  

Met de Home Edition bieden wij iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen 

Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar 

alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de 

periode tussen 29 maart en 31 juli 2021. Maar tussen de eerste wandeldag en de vierde 

mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je 

hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je 

op pad!  

Voor meer informatie klik je op onderstaande link. 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

Veel wandelplezier! 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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Inloopspreekuur Jeugdteam: telefonisch of via Teams! 
Het is mogelijk om via Teams met Daniëlle of Marieke in contact te komen, op 

woensdag 8.30-9.30 uur via:  

 https://teams.microsoft.com/l/me...d4bcf085c%22%7d  (u wordt dan toegelaten door 

Daniëlle of Marieke, er zullen vanzelfsprekend geen andere ouders bij het gesprek zijn). 

Ook blijven zij natuurlijk telefonisch bereikbaar: 

Marieke ter Brake: 06-25023408  Danielle Hartendorp: 06-44155446 

Het dringende verzoek om deze nummers alleen te gebruiken t.b.v. het telefonisch 

inloopspreekuur. 

16 juni: Daniëlle 30 juni: Marieke 

Mocht u hierover vragen hebben, of vindt u het prettig vinden om contact te hebben, lukt 

het niet om Daniëlle of Marieke te bereiken? Laat dit dan even weten aan de leerkracht van 

uw kind of aan de interne begeleiding, dan kunnen zij u verder helpen.                                 
 

MR Update: 

Beste ouder(s), 

Terugkoppeling 

Het is alweer een tijdje geleden, dat wij vanuit de MR wat hebben laten horen. Niet dat we 

de afgelopen maanden hebben stilgezeten of dat er niks te melden was. Nee, meer omdat in 

de stukjes van Marjon in de Nieuwsbrieven voldoende uitleg werd gegeven over de 

onderwerpen, die wij tijdens de online MR vergaderingen hebben besproken.  

Toch is het wel goed om te melden, dat wij als MR niet alles zo maar aan ons voorbij hebben 

laten gaan. Wij houden de vinger aan de pols als het gaat om Corona gerelateerde 

uitdagingen, zijn de afgelopen periode kritisch geweest ten aanzien van de kwaliteit van het 

(online) lesgeven en basisonderwijs en ook de jaarlijks terugkerende onderwerpen worden 

grondig onder de loep genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begroting, schoolplan, 

vakantierooster 

De afgelopen 3 vergaderingen hebben we gesproken over de personele bezetting en 

uitdagingen die hiermee gemoeid zijn, de begroting voor komend schooljaar, het NPO 

programma om de opgedane leerachterstand op te vangen, het vakantierooster en de 

verschuivingen binnen de personeelsgeleding van de MR. 

Personele bezetting 

Als MR hebben wij uiteraard onze zorg geuit over de personele bezetting en de druk, die het 

bij ouders heeft gegeven tijdens het thuisonderwijs. Al met al vinden wij dat zowel de school 

als de ouders zich, ondanks beperkingen en uitdagingen, goed door deze periode heen 

hebben geloodst.  

https://teams.microsoft.com/l/me...d4bcf085c%22%7d
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Voor wat betreft de personele bezetting tijdens deze periode is het goed om te zien dat het 

personeel het zoveel mogelijk samen hebben proberen op te vangen. Hiervoor dan ook alle 

dank.  

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Betreffende het NPO, lees de financiële steun voor de komende 2 jaar om leerachterstanden 

op te lossen, kan er gemeld worden dat het proces en de invulling daarvan nog in volle gang 

is. Er is geïnventariseerd hoe de leerlingen er voor staan en een rapport van gemaakt waarin 

benoemd wordt wat voor de aanpak van coronavertraging nodig is. Wanneer deze komende 

maand akkoord is bevonden, kan er bepaald worden welke oplossingen er worden 

aangeschaft. Op basis van geformuleerde doelen kunnen met het extra geld uit het 

Nationaal Programma Onderwijs passende, kansrijke interventies worden uitgevoerd binnen 

het schoolprogramma in 2021-2022. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een menukaart. 

Wat dit exact gaat worden, is nu nog niet duidelijk. Dit zal de volgende vergadering weer 

worden besproken.  

Begroting 

Er is weer een begroting gemaakt en wederom is er minder te besteden. Helaas kan het 

incidentele bedrag vanuit de NPO niet structureel worden ingezet om meer leerkrachten aan 

te nemen. Wij als MR hebben ingestemd met de begroting met de meegegeven  

beleidskeuzes. Maar wel met een kanttekening dat wij het zorgelijk vinden, dat het elk jaar 

minder wordt. Minder leraren en grotere groepen komen niet ten goede aan de kwaliteit 

van het basisonderwijs. Helaas kan dit niet door de Korenaar worden opgelost of zelfs vanuit 

Agora. Dit is het resultaat van politieke keuzes en vraagt om een landelijke interventie. Ook 

in de media kreeg dit thema onlangs veel landelijke aandacht.  

Bezetting MR 

Binnen de personele bezetting van de MR zijn wat verschuivingen geweest. Naomi is vanaf 

februari Interne Begeleider geworden en mag volgens de regels daardoor niet meer in de 

MR plaats nemen. Hennie heeft besloten, na jaren van MR activiteiten, het stokje over te 

dragen aan het einde van dit schooljaar. Hierdoor heeft de MR 2 nieuwe gezichten mogen 

verwelkomen. Denise Hutubesy en Shirley Nooij hebben ons vergezeld.   

Wij zijn dankbaar voor de inzet van Naomi en Hennie en zijn blij met Denise en Shirley.  

Vragen en/of opmerkingen 

Het zijn roerige tijden en er is veel gaande. Mochten er dan ook vragen en of opmerkingen 

leven onder het personeel en/of ouders, weet dan dat je deze kunt neerleggen bij de MR. 

Dat kan via MR@korenaar.nl, of spreek een van ons aan. De MR bespreekt uw opmerkingen 

en vragen. Op www.korenaar.nl is meer informatie te vinden over de MR.  

Niet alle binnengekomen vragen zijn bestemd voor de MR. Toch behandelen we deze vragen 

tijdens de vergadering en komt er een reactie vanuit de MR of directie, afhankelijk waar de 

vraag thuishoort.  

De volgende MR vergadering staat gepland op 16 juni. 
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Opening Bijenhotel 

OOSTZAAN – Donderdagochtend plaatsten wethouder Dral en leerlingen van CBS De 

Korenaar twee bijenhotels op de Algemene Begraafplaats. Insecten en bijen hebben het 

moeilijk in Nederland, op deze manier worden 

de wilde bijen geholpen. 

Wilde bijen worden bedreigd in hun bestaan. 

“Wilde bijen zijn cruciaal voor de productie van 

ons voedsel. De grootste bedreiging waar de 

wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan 

voedsel en nestgelegenheid. Met een 

professioneel bijenhotel kunnen wij de bij een 

gemakkelijk en snel een kunstmatige 

nestgelegenheid bieden”, aldus wethouder 

Rosemarijn Dral. 

De leverancier van het bijenhotel gaf de kinderen 

informatie over de verschillende soorten bijen die in dit 

bijenhotel nestelen. Na afloop ontvingen de leerlingen van 

Omgevingsdienst IJmond een insectenhotel voor op het 

schoolplein en bij vriendelijk bloemenzaad. 

De plaatsing van het bijenhotel is een initiatief van de 

gemeente Oostzaan en Omgevingsdienst IJmond. Het 

bijenhotel is een door de stichting “Heel Nederland zoemt” 

goedgekeurd model. Het is gemaakt door mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2020-2021  nr.11  04-06-2021   blz. 9 

 

 

 

 

     

 

Juffendag in unit 1-2 

Donderdag 3 juni hebben wij in Unit 1-2 onze 

verjaardagen gevierd.  

Allereerst willen we jullie allemaal bedanken voor de 

mooie cadeaus en werkjes die de kinderen hebben 

gemaakt. Wat zijn we verwend! 

We hebben er een echt feest van gemaakt. De juffen 

hebben natuurlijk ook getrakteerd, we hadden 

komkommers, tomaatjes, druiven, rijstwafels en een 

plakje cake met slagroom en hageltjes! 

Als verrassing hadden we een ‘Meedoefeest’!!! We hebben gedanst, muziek gemaakt en 

gezongen. 

 

Ouders en kinderen bedankt voor deze feestelijke dag, we voelden ons echt jarig! 

Groetjes de leerkrachten van Unit 1-2. 

  

  

  

 

 

 

 


