
BESTE OUDER 

 
Voor u ligt een volle  Schepelweyzer met deze keer informatie over o.a. de nieuwe 

groepsverdeling/formatie, het vakantierooster 2018-2019, de Open school van vrijdag a.s., de Ouder 

bedank avond (waar we helaas tot op heden nog maar weinig aanmeldingen voor hebben ontvangen) en 

nog veel meer. 

 

Vrijdag a.s. Open school 
Vrijdag a.s. houden we een Open school. U bent dan van harte welkom om een kijkje in de verschillende 

groepen te komen nemen. De inloop start direct om 12.15 uur. Tot dan!! 

 

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019 

In een eerdere Schepelweyzer hebben we u al geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de formatie 

voor het aankomende schooljaar.  De afgelopen periode zijn we hier druk mee bezig geweest.  Bij de 

laatste MR vergadering (afgelopen dinsdag) is het voorstel m.b.t. de groepsverdeling goedgekeurd. We 

kunnen deze nu met u communiceren.  

Aankomend schooljaar kunnen we net als het afgelopen jaar 14 groepen formeren. De groepsverdeling ziet 

er als volgt uit: 

 

Groep Aantal leerlingen 

(onder voorbehoud) 

Groep Aantal leerlingen 

(onder voorbehoud) 

Groep 0-1 Start met 10 Groep 5 24 

Groep 1-2 26 Groep 6a 28 

Groep1-2 26 Groep 6b 28 

Groep 3a 22 Groep 7a 23 

Groep 3b 22 Groep 7b 19 

Groep 4a 22 Groep 8a 23 

Groep 4-5 25 Groep 8b 22 

 

U ziet dat de groepen aankomend schooljaar relatief klein zijn. Dit heeft o.a. te maken met de extra 

middelen die beschikbaar zijn gekomen om de werkdruk tegen te gaan. Deze vrijgekomen middelen mogen 

volledig naar eigen inzicht worden ingezet. Wij hebben er gezamenlijk voor gekozen om deze “gelden” in te 

zetten voor extra leerkrachtformatie. Deze keuze heeft er voor gezorgd dat we 14 groepen kunnen 

formeren en hierdoor de groepen klein houden. 

 

Leerkrachten 

De namen van de leerkrachten staan er nog niet bij. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze ook nog 

niet allemaal bekend zijn.  

We nemen namelijk op het einde van het schooljaar afscheid van 3 collega’s. Meester Frans Sleddens, 

juffrouw Marlies ter Huurne en juffrouw Germa Wils gaan alle drie met vervroegd pensioen. Daarnaast 



hebben we in verhouding te veel onderwijsassistentformatie om 14 groepen te formeren. Dat betekent dat 

we ook afscheid moeten nemen van Marlies Smulders (Onderwijsassistente). Zij gaat kijken of er een 

match is met een andere Skozok school.    

Door al deze wisselingen komt er vacatureruimte vrij voor 2,0 FTE. De gesprekken met mogelijke 

kandidaten hiervoor lopen nog. Op het moment dat we hier meer duidelijkheid over hebben, laten we dat 

direct aan u weten.  

 

Herindeling groepen 

Bij een aantal groepen verandert aankomend schooljaar de groepssamenstelling. Zowel bij de 

kleutergroepen als de nieuwe groepen 3 komt er een nieuwe samenstelling. (dat is eigenlijk altijd het geval 

i.v.m. leeftijd) 

Ook groep 5 (de nieuwe groep 6) verandert van samenstelling. Op dit moment zijn de leerlingen van groep 

5 over 3 groepen verdeeld. De 9 leerlingen uit groep 5/6 vormen nu 2  jaar een combinatiegroep. We willen 

ook deze leerlingen de mogelijkheid bieden om nieuwe klasgenootjes te leren kennen. De leerlingen van 

de nieuwe groep 6 worden dus herverdeeld over de twee nieuwe groepen. Groep 6 van de 

combinatiegroep 5/6 gaat als enkele groep door naar groep 7. Verder blijft de groepssamenstelling zoals 

deze het huidige schooljaar was.  

Eerder dit jaar hebben we hiervoor, in samenspraak met de MR, een protocol voor gemaakt. Dat kunt u 

hier inzien: Protocol groepsverdeling 

 

Overige inzet 

-Aankomend schooljaar hebben we weer een LIO stagiaire. Haar naam is Joyce van Hooff. Het is op dit 

moment nog niet duidelijk aan welke groep ze gekoppeld gaat worden.   

-Naast de groepsbezetting hebben we ongeveer 1,5 dag formatie om in te zetten als extra ondersteuning. 

Deze uren kunnen ingezet worden als extra ondersteuning bij een bepaalde groep, als “bijwerktijd” voor 

leerkrachten, als tijd om gesprekken te voeren, ondersteuning bij toetsen enz.  

 

Zodra we weten wie de openstaande vacatureruimte in gaan vullen communiceren we het volledige 

formatieplaatje met u. 

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

Het vakantierooster en de studiedagen voor het aankomende schooljaar zijn besproken en goedgekeurd 

door onze MR.  Via de volgende link kunt u de kalender bekijken:   

 VAKANTIEROOSTER STUDIEDAGEN 2018-2019 

 

Maandag    3 september   
Woensdag    26 september   
Vrijdag     9 november     
Woensdag    13 februari   
Dinsdag    26 maart    (Alle Skozok scholen hebben op deze dag studiedag) 
Woensdag     15 mei     
Donderdag    20 juni     
Vrijdag      5 juli  
 

Ouder bedank avond 8 juni 

Vorige week heeft u als het goed is de uitnodiging hiervoor ontvangen. We willen alle ouders bedanken 

voor hun inzet voor school in het afgelopen schooljaar. 

Tot nu toe hebben we helaas nog maar heel erg weinig aanmeldingen gekregen.  

Twijfel niet, maar schrijf je in! Dat kan via de uitnodiging, maar ook digitaal via het volgende formulier.  

Klik op onderstaande foto om je digitaal in te schrijven 

https://www.schepelweyen.nl/-uploads/files/insite/protocol-groepsverdeling-definitief.pdf
https://www.schepelweyen.nl/-uploads/files/insite/vakantierooster-studiedagen-2018-2019.pdf


Klik op de afbeelding hiernaast om je in te schrijven 

 
       Iedereen is van harte welkom!! 

Namens het team, 
Hein Lepelaars 

Directeur 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Vanuit de MR (dinsdag 29 mei 2018): 
 

 De kalender en studiedagen zijn vastgesteld voor het komende schooljaar en goedgekeurd. 
 

 De MR heeft ingestemd met de groepsverdeling voor het komend schooljaar. 
  

 
Nieuwsgierig geworden? De notulen zijn altijd op de te vragen via mrschepelweyen@skozok.nl 

Daarnaast bent u altijd welkom om onze vergaderingen bij te wonen!  

 

 

 

AGENDA 

30 mei tot en met 1 juni  Schoolkamp groepen 8 

Vrijdag 1 juni    Open school 12.15 – 12.45 uur 

     Juffendag groep 4A 

Dinsdag 5 juni    Groep 3B kasteel Helmond 

Vrijdag 8 juni    Ouder-bedankavond 

Maandag 11 juni   Groep 7 schoolreisje 

Woensdag 13 juni   Groep 1/2B kasteel Helmond 

Vrijdag 22 juni    Studiedag alle leerlingen vrij 

Woensdag 27 juni   Rapporten groepen 1 tot en met  7 

 

 

 

 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=2hjcGutiy7zTMhW0pQfCj6j521GH2NkKJ9WrGywwh7qJ6B5-_8XVCA..&URL=mailto%3amrschepelweyen%40skozok.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1lu_ZvF_GOrtu-LvFV3urVDtnhdciwDqChoK_3y_pumrn9A/viewform


AFWEZIGEN 

Donderdag 31 mei  MeesterJos   5B  ochtend  Juf Annecorien 

         middag  verdeeld over andere groepen 

Vrijdag 1 juni   Juf Lonneke  7A  Juf Annecorien 

Maandag 4 juni  Meester Jos  6A  Juf Claire 

Woensdag 6 juni  Juf Ellen  1/2A  Juf Helma 

Maandag 11 juni  Juf Germa  1/2C  Meester Dennis 

Woensdag 13 juni  Juf Ellen   1/2A  juf Alissa 

    Juf Annemarie 3A  Juf Annecorien 

 

 

 

SCHOOLPLEINCONCERT 

Op dinsdagavond 26 juni verzorgen wij met onze opleidingsorkesten van Harmonie de Dommelecho 

(opstaporkest en leerlingenorkest) een schoolpleinconcert om 19.00 uur op het schoolplein van basisschool 

de Schepelweyen. Velen van jullie zullen ons wel kennen van “Toeten en Blazen”. Een project wat we jaren 

aangeboden hebben op de basisscholen in Dommelen. 

Het concert op 26 juni betreft een concert door en voor kinderen. Maar natuurlijk ook voor volwassenen, 

tenslotte hebben wij ook in het orkest volwassen muzikanten die ofwel ondersteunen of gewoon ook nog 

leerling zijn. 

Misschien is muziek maken wel iets voor jou? Muziek maken is namelijk super leuk, erg gezellig zo met 

elkaar en bewezen is dat het ook nog eens goed is voor de ontwikkeling van het brein.  

Op deze avond heb je ook de gelegenheid om enkele instrumenten eens van dichtbij te bekijken en er eens 

op te spelen. Er zijn ook mensen aanwezig die jullie van alles over onze mooie, jonge en gezellige 

vereniging kunnen vertellen. En wist je dat als je een instrument wilt spelen bij onze vereniging je deze in 

bruikleen krijgt? 

Overigens spelen wij met alle orkesten (zo ook het groot orkest) op 1 juli vanaf de klok van 2 in de 

prachtige tuin van “Huize Agnetendal” aan de 

Dommelstraat in Dommelen. Tot 26 juni, 1 juli 

of misschien wel beide?                 

 

Met muzikale groet,  

Harmonie de Dommelecho 

 



 

VERJAARDAGEN 

1 Roxane Lohman (2009) 5B 

4 Flore van Gerven (2011) 3A 

4 Olaf van Gompel (2008) 5C/6C 

5 Stan Leezer (2007) 7A 

8 Eliza Bergerie (2008) 5A 

8 Fenne Borrenbergs (2009) 5C/6C 

9 Ilse Hoeks (2008) 6A 

10 Mila Hoeks (2010) 3B / 4B 

10 Fleur Sweegers (2006) 8A 

11 Rik Waterreus (2011) 3A 

13 Luke Duizendstra (2009) 5A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 14 JUNI 2018 op de website.  

 


