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Plannen voor 2020-2021  
In het jaarplan van de Driesprong zijn een aantal 
doelen opgenomen. Deze doelen zijn tot stand 
gekomen door:  

• Evalueren van het jaarplan 2019-2020  
• Beoordelen van een aantal beleidsterreinen 
van het kwaliteitszorgsysteem  
• Analyse van de leerresultaten van de 
leerlingen  
• Gesprekken met teamleden en gezamenlijke 
vergaderingen  

Waar werken we aan komend schooljaar:  
1. De Driesprong wordt Kanjerschool: Alle 
leerkrachten volgen de scholing en we organiseren 
een ouderavond. We gaan werken met een nieuw 
volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling  
2. Van rapport naar portfolio: we streven naar 
een meer portfolio achtig rapport, waar ook 
het kindplan een plaats heeft.   
3. Extra aandacht voor rekenen en 
automatiseren: afgelopen schooljaar hebben we 
een start gemaakt met het rekenmuurtje 
van Bareka. Komend schooljaar schaffen we hierbij 
de rekenspellen aan en zetten deze in, in alle 
groepen.  
4. Jenaplanscholing: door de tijdelijke sluiting van 
de scholen, hebben we enkele bijeenkomsten 
gemist. Deze worden alsnog ingepland in het najaar 
van 2020.   
  

MR en OR  
Tijdens de studiedag met het team hebben we ook 
goed gekeken naar de te verdelen taken binnen het 
team. Hier is een wisseling uit voort gekomen rond de 
deelname van teamleden aan de MR en OR.  Meester 
Maurice zal zitting nemen in de OR namens het team 
en juf Niesje doet dit in de MR.  
 

 

 
 
 

Bibliotheek  
Komend schooljaar wordt er door een medewerker 
van de bibliotheek goed gekeken naar onze 
schoolbibliotheek. Zij zal ons helpen een goede 
bibliotheek in school te realiseren. Hiervoor is 
budget gereserveerd. In de nieuwe boekenkast, 
zullen ook nieuwe boeken verschijnen.  
 

Oproep schoolplein zomervakantie  
Eerder heb ik een oproep geplaatst voor een 
vrijwilliger die in de zomervakantie af en toe wat 
water wil geven op het plein. Hier heb ik nog geen 
reactie op ontvangen. Mocht je dit voor ons willen 
doen, dan hoor ik dat heel graag.   
 

Werkzaamheden  
In de zomervakantie worden diverse 
werkzaamheden uitgevoerd, zoals je weet. We 
doen er alles aan om de kinderen in de laatste week 
zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van 
het opruimen en uitruimen van de lokalen en 
andere ruimtes. Toch zal dat niet voorkomen 
kunnen worden.   
 

Gymlessen 2020-2021  
Juf Jari is lange tijd afwezig geweest door ziekte. 
Meester Roelof en juf Joyce hebben haar 
vervangen. Na de zomervakantie gaat juf Jari een 
andere functie vervullen binnen stichting Op Kop. 
We hebben juf Joyce bereid gevonden om komend 
schooljaar de gymlessen te geven. Ze zal dit op de 
dinsdagmorgen doen in de Waterwijck.  
  
  
  
 



 

 Jaarkalender  
U ontvangt komend jaar geen papieren jaarkalender 
van ons. Wel zullen we ervoor zorgen dat alle 
belangrijke data tijdig in Social schools vermeld staan. 
Dit kan echter pas na 1 augustus. De schoolvakanties 
vindt u in een eerdere nieuwsbrief en de extra vrije 
dagen worden z.s.m. na 1 augustus in Social schools 
geplaatst.  
 

 

 
 
Peuterspeelzaal ‘ Hummeltje 

Op de peuterspeelzaal werken we aan het 
thema zomer. De kinderen ontdekken van alles 
met water en zand. Buiten spelen we op het 
nieuwe plein, waar ze spelen met de aqua play,  
ze experimenteren met het in- en uit pompen 
van water. Verder hebben we vorige week 
afscheid genomen van vrijwilligster Klara Oost, 
we willen haar bedanken voor haar inzet op 
school en de peuterspeelzaal. 

Juf Els Heibrink 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


