
 

Update Coronavirus 

Inmiddels zijn de protocollen aangepast en zijn leerlingen onder de 6 jaar die verkouden zijn, 

welkom op school. Verder handelen wij volgens de herziene protocollen en dit betekent dat de 

regels voor leerlingen vanaf 6 jaar ongewijzigd zijn: leerlingen met klachten zijn niet welkom op 

school. 

Geen luizencontrole 

Als leerkrachten proberen wij, zo goed mogelijk 1,5 m afstand te bewaren. Dit betekent dat we een 

aantal zaken niet kunnen doen, zoals het controleren op hoofdluis. We vragen aan de ouders/ 

verzorgers om hier zelf alert op te zijn. Als er hoofdluis geconstateerd is in de groep van uw zoon/ 

dochter zullen wij hierover een bericht op ISY plaatsen. U dient dan zelf de controle uit te voeren en 

tevens ook de behandeling te starten. Als een leerling behandeld is, is hij/ zij weer welkom op 

school. Wij hopen op u begrip. 

Portfolio i.p.v. rapport en trotsmap  

Door de sluiting van onze school en de daaropvolgende gedeeltelijke opening, hebben leerlingen 

ruim twee maanden anders gewerkt dan normaal. Een regulier rapport zou hier onvoldoende 

rekening mee houden. Wij ronden dit schooljaar daarom af met een aangepast rapport, een 

portfolio. Hierin probeert de leerkracht zo goed mogelijk aan te geven hoe uw zoon of dochter de 

herstart van de school zowel qua leren als sociaal-emotioneel doorstaan heeft. De leerkracht houdt 

samen met de leerling een kindgesprek en vult samen een deel van het portfolio in. Daarnaast 

vertellen wij welke aandachtspunten er voor het komende schooljaar zijn. 

Schoolverlatersactiviteiten en afscheidsavond groep 8 

Helaas kan het schoolkamp niet doorgaan dit schooljaar. De school betaalt de kosten die we helaas 

moeten betalen voor het annuleren. Gelukkig is het wel mogelijk om voor de leerlingen van groep 8 

schoolverlatersactiviteiten aan te bieden op 1, 2 en 3 juli.  Deze activiteiten worden aangeboden 

door de oudervereniging en vinden plaats rondom de school. Ook vindt er een afscheidsavond 

plaats, voor deze leerlingen en hun ouders. Het uitzwaaien van de leerlingen van groep acht zal ook 

gebeuren, maar helaas zijn hierbij geen andere ouders uitgenodigd vanwege de maatregelen vanuit 

het RIVM rondom het Corona-virus. 

 

Communie Broederschool   
De communie van de kinderen van de Broederschool zal toch nog plaatsvinden, namelijk op zondag  
5 juli. De kinderen verzamelen om 10.00 op het plein van de Broederschool. 
We wensen alle communicantje en hun familie alvast een onvergetelijke dag! 
 

 



Groepsindeling 2020-2021 

We zijn blij dat het goed gaat met de Broederschool en dit merken we aan de stijging van het aantal 

leerlingen. De afgelopen jaren is ons leerlingenaantal met 30% gegroeid en hier zijn we heel trots op.   

We starten in schooljaar 2020-2021 voor het eerst sinds lange tijd weer met 8 groepen, deze zijn 

verdeeld over 3 unit. Vanuit de overheid ontvangen we echter niet genoeg geld om 8 groepen te 

maken en dit betekent dat de groepen veel groter zouden zijn. We kunnen dit volgend schooljaar 

toch realiseren omdat we in elke unit één dag een onderwijsondersteuner inzetten voor de groep. 

Het onderwijsprogramma is zo ingedeeld dat er op die dag geen nieuwe instructies worden 

aangeboden. Daarnaast zitten we de flexibele schil geheel in. De flexibele schil zijn de extra uren die 

de school heeft om vervangingen intern te kunnen regelen, omdat er toch geen vervangers 

beschikbaar zijn.   
We kiezen ervoor om de groepen flexibel in te richten zodat het onderwijsprogramma kan doorgaan, 

op het moment dat er een medewerker ziek is. We kunnen dit doen doordat de 

onderwijsondersteuner dan aanwezig is in de groep en dat de leerkracht van de andere groep de 

instructies verzorgd of we kunnen de kleine groepen dan makkelijk samenvoegen. We hopen dat we 

dit zo min mogelijk hoeven te doen maar willen hier wel vooraf over nadenken en er rekening mee 

houden. Voor de leerlingen zal dit geen grote verandering zijn omdat we de afgelopen jaren al een 

aantal stappen in deze richting hebben gezet: zo worden instructies nu al achter elkaar aangeboden 

en werken de leerlingen op leerpleinen. Tijdens het tevredenheidsonderzoek hebben we vragen 

gesteld over deze werkwijze en ouders geven aan dat ze tevreden zijn over deze aanpak en dat zijn 

wij ook. Dit alles heeft ons ertoe doen besluiten dat de groepsindeling voor het schooljaar 2020-

2021 volgt is: 

 Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 
Unit 1 

1-2 A Juf Vivian Juf Nicole Juf Vivian Juf Vivian Juf Vivian 

1-2 B Juf Yade Juf Yade Juf Yade Juf Yade Juf Yade 

3 Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal 

Onderwijsondersteuner: Juf Nicole 

 
Unit 2 

4-5 A Juf Nicole Juf Nicole Juf Jamila Juf Nicole Juf Nicole 

4-5 B Juf Pascal Juf Pascal Juf Pascal Juf Pascal Juf Pascal 

Onderwijsondersteuner: Juf Jamila 

 
Unit 3 

 6-7-8 A Juf Kelly Juf Kelly Juf Kelly Juf Kelly Meester Tim 

6-7-8 B Juf Sanne Juf Sanne Juf Silvia Juf Sanne Juf Sanne 

6-7-8 C Juf Silvia Juf Silvia Juf Wendy Juf Wendy Juf Wendy 

Onderwijsondersteuner: Meester Tim 

Directeur Juf 
Susanne 

* * * Juf Susanne 

Adjunct directeur Juf Gillian Juf Gillian Juf Gillian Juf Gillian  

Intern begeleidster Juf Jill   Juf Jill Juf Jill 

Vakleerkracht 
Gymnastiek 

    Meester 
Robert 

Vakleerkracht  
Muziek 

Meester 
Carlo 

    

Administratie  Meester 
Hans 

 Meester  
Hans 

Meester 
Hans 

Vrijwilligster Juf Cindy  Juf Cindy Juf Cindy  

*op dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam als directeur op BS de Wegwijzer in Heerlen 



In welke groep zit mijn kind? 

We hebben als team criteria vastgesteld waarheen we kijken als we de leerlingen gaan verdelen over 

de groepen.  Enkele voorbeelden hiervan zijn: geen broertjes/ zusjes in dezelfde klas; verdelen van 

de zorgzwaarte; leerling niet te vaak bij dezelfde leerkracht; verdeling jongens/meisjes. We kunnen 

niet garanderen dat we volledig aan deze criteria voldoen maar we doen ons best om dit zo objectief 

mogelijk te bekijken. Helaas is het niet mogelijk om op persoonlijke verzoeken van ouders in te gaan, 

wij hopen op begrip hiervoor.  Op vrijdag 3 juli horen de kinderen in welke groep ze worden 

ingedeeld, volgend schooljaar. 

 Belangrijke data:  

• Donderdag 25 juni: Studiedag alle leerlingen vrij  

• Vrijdag 3 juli: Let op: op de kalender staat vrije dag, maar dit een gewone lesdag.  

• Vrijdag 3 juli: Portfolio/ trotsmap mee naar huis  

• Zondag 5 juli: Communie 

• Maandag 6 juli: Communicantjes en broertjes/ zusje van de communicantjes vrij  

• Woensdag 8 juli: Afscheidsavond groep 8 

• Donderdag 9 juli: Broederschool got Talent en laatste schooldag 

• Vrijdag 10 juli: Start zomervakantie  

• Maandag 24 augustus: Start nieuwe schooljaar  
 

Oudergesprekken:  
In de week van 29 juni zullen er oudergesprekken plaatsvinden indien de leerkracht dit nodig vindt 
of op verzoek van ouders. Heeft u zelf de behoefte aan een gesprek dan kunt u dit bij de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) aangeven  
Door de huidige situaties is het helaas niet mogelijk om de gesprekken op school te voeren. Deze 

zullen via TEAMS of telefonisch plaatsvinden.  

 

Broederschool got talent:  
Ook dit jaar sluiten we het jaar weer talentvol af. Voor Broederschool “got talent” hebben we dit 
jaar door covid-19 een alternatief programma. Normaal gesproken worden de optredens 
buiten voor alle leerlingen en ouders opgevoerd.  Dit jaar zal de hele show te volgen zijn via een 
livestream, deze livestream is alleen te volgen binnen een besloten groep waar alleen de 
leerkrachten aan worden toegevoegd opgevoerd. Een van de presentatoren zal het optredens live 
uitzenden.    
 Het programma:  

• 9  uur groep 1-2a  
• 9:15 uur groep 1-2b  
• 9:15 uur groep 3  
• 9:30 groep 4  
• 10:50 groep 5  
• 11:05 groep 6  
• 11:20 groep 7  
• 11:35 groep 8  
 

Andere activiteiten  

Minicollege voor de peuters, schoolreisje en ander activiteiten kunnen door de huidige 

omstandigheden niet plaatsvinden.  



 


