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

NIEUWSBRIEF     NR. 12  2020-2021 
Agenda          
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 
20-08-2021  Nieuwsbrief 1 
23-08-2021  Eerste schooldag 
02-09-2021  Open avond schooltuinen 18.30 – 20.00 uur 
03-09-2021  Startreceptie 14.00 – 15.00 uur (onder voorbehoud) 
06-09 t/m 17-09 Startgesprekken 
 

Van Harte Gefeliciteerd! 
juli augustus  
06-07       Lisa 01-08       Daley 18-08       Anoek 
07-07       Rik 03-08       Elin 19-08       Keano 
09-07       Alexander 03-08       Julia 19-08       Tim 
12-07       Luuk 03-08       Puck 19-08       Dax 
12-07       Roey 04-08       Jeremy 21-08       Lisa 
14-07       Lana 07-08       Wessel 21-08       Jits 
15-07       Sven 09-08       Luca 22-08       Wassam 
17-07       Lukas 09-08       Mees 25-08       Danique 
17-07       Jason 10-08       Viënna 25-08       Sabien 
20-07       Julia 11-08       Isabelle 27-08       Raff 
20-07       Levi 12-08       Stacey 30-08       Kenzo 
20-07       Mink 13-08       Julian 30-08       Twan 
22-07       Lotte 13-08       Joppe 30-08       Lente 
24-07       Christian 13-08       Jayden 31-08       Fynn 
26-07       Lucas 14-08       Liz september 
28-07       Julie 15-08       Luna 01-09       Noël 
28-07       Ragnar 16-08       Pieter 02-09       Kyan 
31-07       Tibbe 17-08       Mees 03-09       Quint 

 
Trakteren mag, mits klein en 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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Het Team van de Korenaar wenst u een fijne en 
zonnige vakantie! 

 
Van de directie 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar alweer. Een bewogen schooljaar waarin veel is 

gebeurd. In de privé situaties van ouders, kinderen en teamleden én in de schoolsituatie.  

We hadden het hele jaar last van de corona pandemie. Zorgen om onze naasten, zieken, 

thuis blijven bij klachten, ouders niet meer in de school, quarantaines, een schoolsluiting, 

ventilatie, handen wassen, gesprekken en vergaderingen via Teams en heel veel 

onzekerheid. Samen hebben we ons er doorheen geslagen en dit jaar tot een goed einde 

gebracht. Niet alles is goed gegaan, maar heel veel wel. Het hele jaar hebben we op elkaar 

kunnen rekenen en begrip van u als ouders ervaren. Wij willen onze dank uitspreken voor 

uw vertrouwen en onze goede samenwerking. 

 

Wij merken dat voor ons allemaal de koek nu wel bijna op is. We verlangen terug naar de 

normale situatie, waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten en informeel kunnen spreken. 

Misschien niet elke dag, maar wel regelmatig. Het informele contact helpt ons om te 

bouwen aan een goede samenwerking, om vragen sneller te beantwoorden en 

misverstanden en onvrede te voorkomen. We zullen er alles aan doen om hiervoor volgend 

schooljaar weer meer ruimte te creëren. Niet alleen door manieren te bedenken om u weer 

in de school te ontvangen en om u beter te informeren, maar ook door rond november uw 

input te vragen via een tevredenheidsonderzoek. De eerste nieuwsbrief komt uit op vrijdag 

20 augustus en dan zullen we u verder informeren over de mogelijkheden om u in de school 

te ontvangen. 

 

Gelukkig zijn de corona ontwikkelingen positief. Er zijn versoepelingen doorgevoerd. Voor de 

school betekent dit dat er in de laatste weken niet veel is veranderd. Het advies om een 

mondkapje te dragen in de gangen voor groep 7/8 en de volwassenen is komen te vervallen. 

Daarnaast mogen we de groepen weer mengen. We hebben besloten om tot aan de 

zomervakantie te blijven werken in de vaste groepen, maar om wel weer gemengd buiten te 

spelen. Geen afzetlint en speciale roosters meer, maar gezellig samen over het hele plein en 

daardoor ook meer buitenspeeltijd tijdens de pauzes. 

 

De 1,5 meter maatregel blijft echter voorlopig nog wel gelden. Dat betekent dat we onze 

afscheidsavond helaas zonder ouders moeten vieren. De kinderen van groep 8 hebben hard 

gewerkt aan een mooie afscheidsfilm. De première is op woensdag 7 juli. We ontvangen de 

kinderen en de ouders op een rode loper en maken mooie foto’s. De kinderen en 

leerkrachten kijken de film in de school, de ouders krijgen een usb stick mee voor thuis.  
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Na afloop van de film sluiten we mét ouders af op het schoolplein en daarbij organiseert de 

ouderraad een gezellige afscheidsborrel. Er is hard gewerkt door de kinderen en het team 

van groep 8 en we verheugen ons erg op een mooi en gezellig afscheid! 

De afgelopen week heeft groep 8 het beloofde alternatieve kamp gehad. Veel sportieve 

activiteiten in het Twiske, een BBQ en een overnachting in de school. De kinderen en het 

unitteam hebben genoten! Ouderraad, bedankt voor jullie hulp! Verderop in deze 

nieuwsbrief een foto impressie van deze activiteiten. 

 

We hebben tijdens de groep 8 BBQ afscheid genomen van 3 ouderraadsleden; Joke, Sandra 

en Babette: heel erg bedankt voor jullie jarenlange inzet voor de kinderen van de Korenaar! 

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

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. Wij willen u via deze 

nieuwsbrief informeren over de inzet van de NPO middelen op de Korenaar. 

Eerst moest een analyse (een schoolscan) 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 de analyse gemaakt en besproken met de MR en het team.  

De achterstanden op leergebied vallen bij onze school mee vergeleken met veel andere 

scholen. We zien bij begrijpend lezen een achterstand voor veel groepen. Er zijn verder in elk 

leerjaar andere aandachtspunten op het gebied van technisch lezen, rekenen en begrijpend 

lezen. Door afwezigheid van personeel is de ondersteuning vaak komen te vervallen. Niet 

alleen voor de kinderen met een achterstand, maar ook voor de kinderen die Levelwerk 

begeleiding nodig hebben. Met de extra ondersteuners volgend schooljaar zullen we deze 

extra begeleiding weer goed kunnen oppakken. De groepsvorming is door het onrustige jaar 

in sommige gevallen verstoord en we zien dat de lontjes bij de kinderen wat korter zijn. 

Hieraan gaan we vanaf de eerste schooldag weer veel aandacht besteden. Dit doen we door 

de Kanjertraining in te zetten en door gesprekken te voeren over gewenst gedrag en hoe wij 

met elkaar om willen gaan. De motorische ontwikkeling kan ook een extra impuls gebruiken. 

De kinderen hebben meer binnen gezeten en we zien dat conditie verminderd is en dat er bij 

meer kinderen sprake is van overgewicht. We zullen daarom extra sportieve lessen gaan 

geven. Ons aanbod voor de brede ontwikkeling is dit schooljaar niet optimaal geweest. De 

focus heeft tijdens de lockdown en daarna gelegen bij de leergebieden. Vakken zoals muziek, 

drama, techniek en creativiteit hebben hierdoor minder aandacht gekregen. Met de inzet 

van vakdocenten gaan we hieraan een extra impuls geven. 

De ouderbetrokkenheid is noodgedwongen op een laag pitje komen te staan. Volgend 

schooljaar gaan we actief aan de slag om dit binnen de toegestane richtlijnen weer te 

verbeteren. 
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Op basis van al deze bevindingen worden plannen gemaakt. Dat kan gaan om een aanpak 

voor de hele school, een leerjaar, voor een subgroep kinderen of voor individuele kinderen.  

Die plannen werden altijd al gemaakt maar door het extra geld kunnen we nu een breder 

aanbod realiseren. 

Na de analyse hebben we een Schoolprogramma opgesteld. Dit is een overzicht van de 

interventies waarvan wij denken dat het onze kinderen gaat helpen. De interventies kunnen 

gekozen worden uit een menukaart. Voorwaarde is dat een interventie bewezen effectief is 

om achterstanden weg te werken. Daarnaast moeten de MR én het bestuur instemmen met 

de plannen. Dat hebben zij inmiddels gedaan. 

Op basis van de analyses hebben wij gekozen voor de volgende interventies: 

 

➢ Inzet van extra personeel: door de inzet van extra ondersteuners en vakdocenten 

kunnen leerkrachten aan kleine subgroepen heel effectief instructie geven. 

➢ Extra ondersteuners worden ingezet om te werken met groepjes kinderen of met 

individuele kinderen 

➢ Vakdocenten worden ingezet om extra aandacht te besteden aan de brede 

ontwikkeling (bildung) en motoriek 

➢ We zetten in op scholing van ondersteuners zodat zij beter toegerust zijn om allerlei 

soorten ondersteuning te bieden 

➢ We zetten in op scholing van leerkrachten zodat het didactisch handelen verbetert, 

maar ook om de Kanjertraining weer goed in de school neer te zetten 

➢ We zetten in op de ouderbetrokkenheid. We organiseren klankbordavonden, 

informatiebijeenkomsten, halen weer ouderhulp de school in en vragen input door 

afname van het tevredenheidsonderzoek 

➢ We reserveren een deel van het budget voor de aanschaf van materialen om extra 

ondersteuning te kunnen realiseren: software licenties, materialen voor begrijpend 

lezen en technisch lezen, materialen voor Techniekonderwijs en voor 

burgerschapsvorming 

 

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. 
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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. 

 

Van de MR  

Woensdag 16 juni was de laatste MR vergadering van dit schooljaar. Op de agenda stonden 

het Nationaal Programma Onderwijs, de personele bezetting en  de 

ouderbetrokkenheid.  Onderwerpen die allemaal met elkaar te maken hebben.  
Het NPO is van belang om volgend schooljaar met extra middelen de opgedane 

leervertraging aan te pakken. Wij als MR hebben er vertrouwen in dat met het plan, waar wij 

mee hebben ingestemd, komend schooljaar een inhaalslag gemaakt kan worden. Er zal 

vooral worden ingezet op het behoud van ondersteunend personeel zodat er weer in 

kleinere groepen lesgegeven kan worden.  

 

Voor wat betreft de personele bezetting zijn er nog 2 leerkrachten herstellende en zijn de 

gaten door het team opgevangen. Voor komend schooljaar zijn de tot nu voorziene 

uitdagingen ook opgevangen. Dit is goed om nu al te weten.  

Ouderbetrokkenheid is voor ons ook van groot belang. Afgelopen schooljaar is weer 

turbulent geweest en hebben ouders weinig tot geen (informeel) contact gehad met school. 

Voor komend schooljaar hopen we dat ouders weer de school in mogen en het informele 

contact hersteld kan worden. Of het weer als voorheen zal zijn is natuurlijk onzeker. 

Uiteraard afhankelijk van wat wel en niet is toegestaan.  

Komend schooljaar zal er weer een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden en hopen wij dat 

een ieder deze invult.  

 

Binnen de MR zijn het afgelopen jaar veel wijzigingen geweest. Naomi heeft de MR verlaten 

omdat ze een MT functie kreeg en Shanna is herstellende. Hennie, die jaren actief is geweest 

als MR en GMR lid, gaat na dit jaar geen MR activiteiten meer doen. Dus hebben we de 

afgelopen maanden Shirley, Denise en Sanne mogen verwelkomen. Het is fijn om te zien dat 

de open plekken zo snel zijn ingevuld.  

 

We willen via deze mail nog onze hartelijke dank uitspreken aan Naomi en vooral ook Hennie 

voor de inzet binnen de MR/GMR. We hopen dat Shanna weer snel de oude is en hopelijk 

het team weer komt versterken als zij daar aan toe is.  

Voor nu rest ons om een ieder een hele fijne vakantie toe te wensen en hopen we op een 

“Normaal” en vooral gezond nieuw schooljaar! 
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Groep 8 , Expeditie Robinson en het Klimpark in het Twiske 
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Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online 
Bibliotheek-app 

Zit jouw kind al klaar voor de zomeractie Boek ’n Trip van Jeugdbibliotheek? Via de gratis online 
Bibliotheek-app vinden kinderen zonder bieb-ervaring de mooiste e-books en luisterboeken! 
Doorlezen tijdens de vakantie is extra belangrijk en dat kan gemakkelijk met de zomeractie Boek 
’n Trip in juli en augustus. 

 Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog 

geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de 
online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en 
luisterboeken op een telefoon of tablet. 

Hoe werkt het?  
Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de 
online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid teworden 
en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste 
avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! 

Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app!  

De app herinnert leerlingen vanzelf als de leentermijn afloopt. 

Hoe werkt Boek 'n Trip? 

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 
• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 
• Elk boek drie weken lenen 
• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 
• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 
• Toegang tot duizenden jeugdtitels 
• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 
• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd          

 

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=wo3m5w3z6eenczkkn&nstatid=r404rpqz8&info=60d4ep1&L=10548&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=wo3m5w3z6eenczkkn&nstatid=r404rpqz8&info=60d4ep1&L=10548&F=H
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 Leen jij al gratis e-books  & 
luisterboeken?  
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Gratis (luister)boeken lenen en nooit te laat inleveren?  
Op de trein of bus wachten met je favo (luister)boek op zak?  Dat kan super 

makkelijk! Vraag nu een gratis Digitaal   

Jeugdabonnement aan (voor 11 t/m 17 jaar) en krijg meteen toegang tot 

boeken als ‘Dagboek van een muts’ en ‘Nouri’ of   

 

 
  

 
  

 

 

 
 

  


