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17/05 Kinderraad

23/05 Schoolfotograaf

27/05 Vakantie t/m 31/05

03/06 Hoofdluiscontrole

07/06 Rapportfoliodag  
 (alle leerlingen vrij)

10/06 2e Pinksterdag  
 (alle leerlingen vrij)

11/06 Showtime-week

21/06 Rapportfolio mee  
 naar huis

27/06 Oudergesprekken   
 (avond)

28/06 Eindejaarsfeest

01/07 Oudergesprekken   
 (avond)

Agenda

Schooljaar 19-20

Er wordt momenteel hard gewerkt om de groepsbezetting met de 
daarbij behorende leerkrachten voor het nieuwe schooljaar op een 
goede manier in te vullen. In dat proces zitten vele afwegingen en 
keuzemomenten. 
Volgend jaar gaan we starten met 16 groepen. De ouders van groep 
1 en 2, alsmede van de groepen 4-5, hebben informatie ontvangen 
over het groepsvormingsproces richting het nieuwe schooljaar. 

De directie streeft ernaar om de groepenverdeling gekoppeld aan 
leerkrachten half juni definitief te kunnen vaststellen.

Nieuwsflits MR

Terugkerend thema binnen de MR blijft de verkeersveiligheid rond-
om ‘De Linderte’. Door de groei van het aantal leerlingen de komen-
de jaren, wordt de uitdaging niet kleiner. 
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We hebben nieuwe leerlin-
gen mogen verwelkomen in 
de groepen 1. We heten Yara 
Schrijver, Thijmen Breedijk, 
Nola en Faya van der Weegh, 
Lenn Jager, Felien Huis in ’t 

Veld, Levi Braakman, Fem-
ke Blankenvoorde, Max 

Hendriks, Lauri Beuwer 
en Jordan Valpoort van 
harte welkom en hopen 

dat zij zich als een vis in 
het water zullen voelen 

op de Linderte.

Nieuwe leerlingen op 
school

De gemeente Raalte is op de hoogte gebracht van de geuite zorgen. 
Ouders wordt gevraagd ook zelf kritisch te zijn. Fatsoenlijk parkeren 
op de juiste plek, niet blokkeren van de ‘kiss en ride’ strook en graag 
de toegangswegen gescheiden houden tussen fietsers en auto’s. Ook 
bij het wegfietsen van school gaarne het fietspad blijven gebruiken!

Momenteel wordt de ‘schoolapp’ getest. Gekeken wordt hoe ‘De 
Linderte’ en haar ouders deze moderne manier van communicatie het 
beste kunnen inzetten. Streven is om deze app in het nieuwe school-
jaar te gaan gebruiken!

Per 01-09-2019 komt er een zetel vrij in de MR van ‘De Linderte’. 
Gerben Koenjer draagt het stokje na 5 jaren van verdienstelijke inzet, 
over. Gegadigden die interesse hebben voor deze functie, kunnen zich 
melden bij de directie van ‘De Linderte’!” Meer info is te vinden op de 
website.

Schoolfotograaf

Op donderdag 23 mei komt de schoolfotograaf op school. De foto’s 
worden gemaakt met een lichte (witte) achtergrond. Wellicht prettig 
om rekening mee te kunnen houden qua kledingkeuze.

Eerste Heilige Communie 

Zondag 12 mei was een extra speciale dag voor de kinderen van groep 
4. Het was niet alleen moederdag, maar ook de Eerste Heilige Com-
munie vond plaats. De kinderen van groep 4 hebben hier de afgelopen 
periode naartoe gewerkt met een speciaal project 'Kom aan boord'. 
Tijdens het project is er ook gespaard voor een goed doel, dat was dit 
jaar het Hofstedehuis in Raalte.

Info van de Oudervereniging

De oudervereniging is momenteel alweer druk bezig met de voorbe-
reidingen van het eindejaarsfeest. Dit vindt dit jaar plaats op vrijdag 
28 juni. Zodra het programma bekend is, ontvangen jullie de uitnodi-
ging hiervoor.

Wijziging plaatsingsbeleid

Op de Linderte plaatsen we leerlingen op basis van de professionele 
deskundigheid van het team. Dat doen we altijd zorgvuldig en daarbij 
kijken we naar diverse zaken en staat het welbevinden (als een vis in 
het water) voorop. Een onderdeel van het plaatsingsbeleid dat we 
voortaan achterwege laten is dat ouders (o.a. via het aanmeldingsfor-
mulier) schriftelijk voorkeuren kunnen aangeven. De reden hiervoor is 
dat niet elke voorkeur kan worden ingewilligd, terwijl het doorgeven 

https://delinderte.nl/medezeggenschapsraad/
https://delinderte.nl/medezeggenschapsraad/
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van voorkeuren die verwachting wel schept. Dat kan tot 
ontevredenheid leiden bij ouders. Dat willen we voor-
komen. De medezeggenschapsraad staat achter deze 
wijziging. 

Hoofdluis

De ouderwerkgroep ziet bij de controle een toename van 
kinderen met vet haar, kinderen met vlechten ed. Wilt u 
daar rekening mee houden? De volgende controle is op 
maandag 3 juni.

Trots op...

EXTRA INFORMATIE PLAATSINGSBELEID

Op het moment dat u uw kind op de Linderte aan-
meldt, dan gaat u akkoord met het gegeven dat uw 
kind door de directie geplaatst wordt in een groep. 
De directie stelt de groepsindeling vast en deze is 
definitief.
Voorafgaand aan het samenstellen van de groepen 
is het daarom van belang om relevante informatie 
te delen met school.
Bij de plaatsing hanteren wij een aantal criteria.
• De overdracht met voorschoolse opvang (peu-

terwerk/kinderdagverblijf)
• Relevante informatie van ouders (via aanmel-

dingsformulier of aanvullend middels gesprek)
• Een evenwichtige verdeling over de verschillen-

de groepen. 
Een aantal voorbeelden: verdeling jongens-meisjes, 
leeftijdsopbouw, evenredige verdeling van wijken/
buurten over de groepen (het is dus niet vanzelf-
sprekend dat alle kinderen uit een wijk in dezelfde 
groep worden geplaatst), verdeling van zorg.

De groepsindeling, zoals die gemaakt wordt in 
groep 1, geldt voor de kleuterperiode. In de loop 
van groep 2 starten wij een zorgvuldig en uit-
gebreid proces om te komen tot een (nieuwe) 
groepsindeling voor de groepen 3. Wij kennen dan 
de kinderen goed en weten wie hun vriendjes zijn, 
wat hun talenten en uitdagingen zijn en welke zorg 
zij nodig hebben. Dit proces wordt nauw begeleid 
door het Managementteam. Vanaf groep 3 wijzigt 
de groepsindeling in principe niet meer. Tot en met 
groep 8 zullen kinderen dan met elkaar doorbren-
gen in dezelfde groep.
Er zijn uitzonderingen op deze werkwijze. Bijvoor-
beeld als het totaal aantal leerlingen in een jaar-
groep maakt dat er andere keuzes gemaakt moe-
ten worden w.b. de groepsindeling. Ook dan geldt 
dat de groepssamenstelling zorgvuldig gebeurt. 
In zo’n geval zullen de ouders tijdens het proces 
specifiek geïnformeerd worden over de gang van 
zaken.

8 van 8

Samenwerking Peuterwerken en groep 1

Sportdag onder- en bovenbouw

Paasviering


