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Inleiding 

Een nieuw schooljaar breekt aan. Na een tijd van ontspanning, vakantie, 

rust, onregelmatigheid wordt het weer tijd voor de regelmaat van het 

schooljaar/werk. Als team van Het Kompas zijn we er klaar voor! In de 

afgelopen weken is er door alle leerkrachten hard gewerkt om de school 

startklaar te maken.  Het is spannend voor de leerkrachten, maar ook voor 

de kinderen; een nieuwe leerkracht, naast wie zit ik, met wie ga ik weer 

spelen in de pauze, kan ik het wel?  We gaan er met elkaar voor, gelukkig 

gaan we niet alleen!  Allemaal een hele goede start toegewenst! We zijn er 

klaar voor om samen er een fantastisch jaar van te maken!  

Teamnieuws 
Het team heeft vandaag een goede startvergadering gehad en is daarna gezellig wezen eten. We zijn 
er klaar voor om er een mooi en bijzonder jaar van te maken! 

 

Werkdruk in het onderwijs 
Dit item is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Op Het Kompas hebben we ervoor gekozen 



om de gekregen extra middelen in te zetten in de klas en voor de klas. Dit gaat gedaan worden door 
juf Renée en juf Myet. Zo is er voor alle groepen de mogelijkheid om juf Renée 6x in het hele 
schooljaar te vragen om de lessen een dag over te nemen.(  Daarnaast zijn  er momenten waarbij juf 
Renée voor de groepen 4-5 en hoger en juf Myet voor de groepen 1-2 & 2-3 worden ingezet in de 
groep. Dat kan zijn om met individuele kinderen of kleine groepjes kinderen te werken. Daarnaast 
willen we ook zorgvuldig omgaan met alle andere tijdrovers, zo kan de focus nog meer komen op het 
goed lesgeven.  

 

Gymrooster 
Dit schooljaar is sportzaal De Meent niet meer te gebruiken. We gaan daarom naar de Korf en naar 
het Buiningpark.  Groep 1-2 & 2-3 gymmen in de speelzaal of buiten.  In verband met de looptijden 
kan er nog geschoven gaan worden in deze tijden, deze info komt dan van de groepsleerkrachten. 
* maandag gymmen in De Korf 

groep  4/5  van 08.45 tot 09.40 uur 

groep   6     van 09.40 tot 10.45 uur 

 

* donderdag   gymmen in De Korf 

groep 4/5  van 09.00 tot 09.45 uur 

groep   6    van 10.45 tot 11.45 uur 

 

 

* maandag gymmen in Sportcentrum Buiningpark 

groep  8   van 09.00 tot 09.45 uur 

groep  7  van 10.45 tot 11.45 uur 

 

* donderdag  gymmen in Sportcentrum Buiningpark 

groep  7  van 09.00 tot 09.45 uur 

groep  8  van 10.45 tot 11.45 uur 

 

 

Afstemmingsgesprekken 
De tweede en derde schoolweek kunnen worden de afstemmingsgesprekken gepland. We gaan dat 
via Parro doen zodat u direct kunt zien welke tijden er beschikbaar zijn. Dat verschilt per groep en 
leerkracht. Het doel van deze gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij als 
leerkrachten zo adequaat mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De gesprekken 
dienen als algemene kennismaking. De gesprekken  gaan daarom in eerste instantie niet over de 
schoolse ontwikkeling van uw kind - daarvoor zijn de overige gesprekken bedoeld – maar over 
bijvoorbeeld de interesses van het kind, de thuissituatie en de verwachtingen van het nieuwe 
schooljaar.  De afstemmingsgesprekken worden ook gebruikt om afspraken te maken over de 
vervolggesprekken. Er zijn per schooljaar minimaal 3 oudergesprekken. Het is wenselijk dat de 
leerlingen van groep 7 en 8 bij de gesprekken aanwezig zijn. We proberen de gesprekken zo te 
plannen dat er rekening gehouden wordt met ouders met meerdere kinderen.  Oudergesprekken 
worden in principe gevoerd met de leerkracht die  op die dag voor de groep staat, in incidentele 
gevallen zal de duo-collega erbij aanwezig kunnen zijn. Dit is ook besloten in het kader van de 
werkdruk. 
 



AVG 
Begin volgende week krijgt u een uitnodiging  om aan  te geven of u toestemming geeft voor het 
gebruik van foto of video door de school. Wilt u die voor elk kind apart invullen. In het kader van de 
AVG hebben we ook besloten om geen klassenlijsten meer te verspreiden. De mogelijkheid is er voor 
ouders om via Parro met elkaar contact op te nemen. ( school ziet hier trouwens niets van) 

Start nieuwe schooljaar 

Aanstaande maandag beginnen we het nieuwe schooljaar officieel. We willen het  jaar starten op het 

schoolplein met een ludieke actie. Half negen willen we naar binnen gaan om de lessen te laten 

beginnen, dus kom op tijd. Voor de ouders is er buiten dan de gelegenheid om nog even een kopje 

koffie of thee te drinken en elkaar even te spreken. 

Het Kompas kiest voor Blink wereld 
Als team hebben we gekozen om dit schooljaar de methode Blink aan te schaffen voor 
wereldoriëntatie. Deze digitale methode past goed bij onze onderwijsvisie: Alles begint bij jou en jij 
bent precies goed! Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 4  tot en 
met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen 
aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Met Blink Wereld kun je wereldoriëntatie 
aanbieden op een manier die past bij de aanpak van jouw school: als drie losse vakken 
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) en gestuurd of middels een geïntegreerde en 
meer vrije aanpak. De onderbouwgroepen zullen hier ook op hun manier ook aandacht aangeven 
zodat daar een doorgaande lijn ontstaat. Meer info is te vinden op www,blink.nl  

 

 

Agenda 
24 augustus nieuwsbrief 1 
27 augustus 1e schooldag( start 8.30 uur) + start Leefstijlthema: De groep? Dat zijn wij! 
1e schoolweek inschrijving afstemmingsgesprekken 
31 augustus nieuwsbrief 2  
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken 
24 september MR (20.00 uur) 
15 september nieuwsbrief 3 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 


