
   

Lavendelveld 23, 7006 SM Doetinchem, 0314-326807  Pagina 1 van 6 

   

 

  

NIEUWSBRIEF 
SCHOOLJAAR 2021-2022  

 

Basisschool Octa 
 

www.octa.nu                                                                                                                       21-06-2021 

 

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S), 

Afgelopen week heeft u al in de reguliere nieuwsbrief kunnen lezen dat we druk bezig zijn geweest met de 
organisatie voor het schooljaar 2021-2022 en het vormgeven van het Nationaal Programma Onderwijs. In deze brief 
willen we u op de hoogte brengen van de groepsbezetting, de personele wijzigingen en de jaarplanning voor volgend 
schooljaar.  
 

NATIONAAL PLAN ONDERWIJS; NPO 

Zoals al eerder aangegeven hebben we een schoolscan gemaakt om eventuele vertragingen in beeld te brengen. Op 
basis van die schoolscan hebben we een aantal conclusies kunnen trekken. Hieronder volgen de belangrijkste 
conclusies. De volledige schoolscan is met de MR besproken. 

- Ouders en leerlingen hebben thuis ontzettend hard gewerkt en heel erg hun best gedaan om het onderwijs zo goed 
mogelijk te volgen. 

- Met name op het gebied van begrijpend lezen zien we door de hele school heen een vertraging. 

- Op rekengebied zien we een vertraging als het gaat om het automatiseren (het snel uit je hoofd kennen) van plus- 
en minsommen en de tafels. 

- Leerlingen moeten weer wennen aan het werken in een groep met meer dan 20 kinderen in plaats van het 
thuiswerken met alleen je broertjes of zusjes. 

- De verschillen tussen leerlingen in de groep zijn groter geworden waardoor het nog belangrijker is om onderwijs op 
maat te kunnen bieden. 

- Op individueel niveau zien we bij leerlingen een vertraging op de basisvakken. Het gaat dan met name om 
leerdoelen die tijdens de scholensluiting aangeboden zijn. 

Op basis van deze conclusies hebben we een aantal interventies uitgekozen om met bovenstaande punten aan de 
slag te gaan: 
 
- We kiezen er onder andere voor om extra mensen in te zetten om de opgelopen vertragingen in te lopen.  

- Daarnaast kiezen we voor interventies op het gebied van schoolontwikkeling om ervoor te zorgen dat we van goed 
naar beter onderwijs gaan. Hierbij valt dan te denken aan scholing op het gebied van begrijpend lezen, scholing op 
het gebied van het instructiemodel EDI en we gaan een mooie start maken met bewegend leren in de groepen 3 en 4 
op het gebied van het automatiseren van rekenen.  
 

http://www.octa.nu/
https://octa.nu/
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- Verder zetten we ook interventies in op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve 
functies (leerlingen leren plannen van het werk, leren omgaan met uitgestelde aandacht, leren op welke manier ze 
het beste leren).  

- Tot slot zetten we ook een deel van de middelen in om tijdelijk gebruik te kunnen maken van externe specialisten 
zoals bijvoorbeeld extra inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.  

De extra middelen die beschikbaar komen vanuit dit plan zijn voor het komende schooljaar gegarandeerd. Of er in 
schooljaar 2022-2023 opnieuw geld beschikbaar komt en welk bedrag dan, is nog onduidelijk. Alle interventies die 
we inzetten het komende schooljaar zijn dan ook tijdelijk.   
 

PERSONELE WIJZIGINGEN 

Juf Fraukje Wieland heeft aangegeven gebruik te willen maken van vrijwillige mobiliteit. Zij zal na de vakantie op een 
andere PRO8 school gaan werken. 

Juf Ria Menting gaat aan het einde van het schooljaar genieten van haar welverdiende pensioen. 

Wij danken beide collega’s voor hun inzet bij ons op school en wensen hen veel succes met de nieuwe uitdagingen 
die komen gaan. Uiteraard ontvangt u nog informatie op welke wijze wij afscheid nemen van beide collega’s. 

Door het vertrek van juf Fraukje ontstond er ruimte binnen onze reguliere formatie.  Juf Manon Rozijn van 
Basisschool Dichterbij heeft aangegeven graag op Octa te willen komen werken. Met haar komst voegen we weer 
een fijne collega toe aan ons team van onderwijspersoneel.  

Vanuit de NPO middelen gaan we tijdelijk een extra groep starten. Juf Lynn den Hertog, dit schooljaar al werkzaam 
bij ons als lio-stagiaire, zal het komende schooljaar ons team uitbreiden. Een bekend gezicht binnen onze school, we 
zijn ontzettend blij juf Lynn toe te kunnen voegen aan ons team. 

Vanuit diezelfde NPO middelen gaan we tijdelijk een onderwijsassistent inzetten voor het begeleiden van kleine 
groepjes leerlingen en individuele leerlingen in de groepen 1 t/m 5. Juf Julia Derksen vervult op dit moment haar 
eindstage van haar opleiding bij ons op school in groep 1-2. We zijn blij te kunnen melden dat we ook juf Julia toe 
kunnen voegen aan ons team volgend schooljaar. 

Tot slot kunnen we vanuit de NPO middelen juf Angela Hesseling voor de duur van 1 schooljaar inzetten op onze 
school. Juf Angela is een gedragsspecialist. We zetten haar kwaliteiten in om kinderen te ondersteunen in hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling en om bijvoorbeeld met groep 8 aan de slag te gaan met ‘Ik leer-leren’ trainingen. 
We zijn heel blij dat we van deze expertise gebruik kunnen maken. 

Wij wensen alle nieuwe collega’s veel werkplezier toe op onze school! 

HUISVESTING 

In de hoop dat de aanvraag voor een extra lokaal goedgekeurd gaat worden zijn we gekomen tot het starten van een 
extra groep. Binnen de gemeente Doetinchem is onderwijshuisvesting een belangrijk onderwerp. We hebben een 
aanvraag ingediend bij de gemeente Doetinchem voor één extra lokaal. Inmiddels zijn alle vooronderzoeken 
afgerond en zal de gemeente op 8 juli een uitspraak doen aangaande onze aanvraag. Wat inmiddels duidelijk is, is 
dat een extra lokaal niet in de zomervakantie geplaatst kan worden. Dit zal dan in de periode tot aan de 
herfstvakantie gebeuren. We zijn inmiddels al op zoek naar een alternatief voor de eerste weken van het schooljaar. 
Mocht onverhoopt de aanvraag niet goedgekeurd worden, zijn we ook een alternatief plan aan het opstellen. We 
houden u op de hoogte over de vorderingen omtrent de huisvesting.  
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GROEPSVERDELING 

Met bovenstaande personele wijzigingen komen wij tot de volgende groepsbezetting: 
 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Groep 1-2a Daan Berentsen 
  

Daan Berentsen  Daan Berentsen  Daan Berentsen  Daan Berentsen  

Groep 1-2b Jolien Roelofsen 
  

Jet Immink  Jet Immink  Jolien Roelofsen  Jolien Roelofsen  

Groep 1-2c Nicole Visser  -- Vacant --   Nicole Visser  Nicole Visser  Nicole Visser  

Groep 3a  Inge Reusen   Inge Reusen   Brunhilde te 
Boekhorst  

Inge Reusen  Inge Reusen  

Groep 3b  Lynn den Hertog 
   

Lynn den Hertog  Lynn den Hertog  Lynn den Hertog  Lynn den Hertog  

Groep 4a  Manon Rozijn  
  

Manon Rozijn  Robin Pieplenbosch  Robin Pieplenbosch  Manon Rozijn  

Groep 4b  Anne-
Marie Bosmann  

Ingrid Lamers  Ingrid Lamers  Anne-
Marie Bosmann  

Anne-
Marie Bosmann  

Groep 5  Maike te Bokkel   Maike te Bokkel  Maike te Bokkel  Maike te Bokkel  Maike te Bokkel  

Groep 6  Suzanne 
 Migchelbrink  

Suzanne  
Migchelbrink  

Suzanne  
Migchelbrink  

Suzanne  
Migchelbrink  

Suzanne  
Migchelbrink  

Groep 7  Güll Apaydin   Güll Apaydin  Güll Apaydin  Güll Apaydin  Güll Apaydin  

Groep 8  Brunhilde te 
Boekhorst  

Imre Terwiel  Imre Terwiel  Imre Terwiel  Imre Terwiel  

IB  Scarlett Hoekman  
(ochtend)  

Scarlett Hoekman  Scarlett Hoekman  Scarlett Hoekman    

Ondersteuning 
regulier  

Joyce Hanselman  
  
Funda Özbek  

Joyce Hanselman  
  
Funda Özbek  

  
  
Funda Özbek  

Joyce Hanselman  
 

Funda Özbek  

  
  
Funda Özbek  

NPO 
Ondersteuning  
  

Julia Derksen Julia Derksen Julia Derksen Julia Derksen  Julia Derksen 

Specialistentijd    Robin Pieplenbosch  
(Muzieklessen 3, 5-
8)  

   
 

Angela Hesseling 
(Ochtend) 

Directie  Richelle Bosgoed  Richelle Bosgoed    Richelle Bosgoed  Richelle Bosgoed 
  

Management 
ondersteuning  

  Nicole Visser        

Administratief 
medewerkster  

  Inge Groot Boerle        

* Zoals u kunt zien zijn we op dit moment nog op zoek naar een leerkracht die op dinsdag in groep 1-2c les zal geven. 
Zodra we weten wie dit gaat doen, brengen we de ouders van groep 1-2c hiervan op de hoogte. 

* Funda Özbek zal 5 ochtenden in de week ondersteuning bieden in groep 6. Ook na schooltijd is zij gekoppeld aan 
groep 6. Drie middagen in de week zal Funda collega’s vervangen in het kader van 
werkdrukvermindering/kindgesprekken middels een vast rooster. 2 middagen in de week zal Funda ingezet worden 
voor het begeleiden van meer- hoogbegaafde leerlingen en voor het begeleiden van leerlingen met een 
praktijkgericht uitstroomprofiel. 
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* Joyce Hanselman zal 3 ochtenden in de week ondersteuning bieden in groep 7 en 8. Ook na schooltijd is zij 
gekoppeld aan deze groepen. Drie middagen in de week zal Joyce collega’s vervangen in het kader van 
werkdrukvermindering/kindgesprekken middels een vast rooster.   

* Julia Derksen zal ondersteuning bieden aan kleine groepjes leerlingen en individuele leerlingen in de groepen 1 
t/m 5.  
* Jet Immink en Ingrid Lamers worden beide voor 0,1 ingezet voor het vervangen van voorzitters van de actieteams, 
voor het vervangen voor collegiale consultatie, voor het vervangen van groepsbesprekingen, ondersteuningteams, 
voor het vervangen voor individuele scholing, voor ondersteuning tijdens de toetsperiode, etc.  
* Brunhilde te Boekhorst zal gedurende het gehele schooljaar als eventmanager voor 0,1 ingezet worden voor het 
coördineren van alle vieringen en feesten.  
* Robin Pieplenbosch zal op de dinsdagen de muzieklessen verzorgen voor de groepen 3 en de groepen 5 t/m 8. In 
de groepen 4 komt een vakleerkracht van Het Cultuurbedrijf Amphion de muzieklessen verzorgen.  
* Angela Hesseling zal voor de duur van 1 schooljaar vanuit de NPO middelen aangesteld worden als 
gedragsspecialist waarbij zij onder andere de ‘Ik leer leren’ training vorm zal geven. Ook zal zij ingezet worden voor 
leerlingen met sociaal-emotionele problematiek. 

Door de inzet van de NPO middelen kunnen we het komende schooljaar, vanaf groep 3, allemaal enkelvoudige 
groepen samenstellen. Zoals aangegeven zijn deze middelen tijdelijk. In overleg met de MR bekijken we ieder jaar op 
welke wijze we tot een goede groepsverdeling komen. Hierin wordt ook gesproken over het formeren van één of 
meerdere combinatiegroepen. Kijkend naar de leerlingaantallen in bepaalde groepen zal dit in de nabije toekomst 
een heel reëel scenario kunnen zijn. Met de schoolontwikkeling op het gebied van het EDI instructiemodel bereiden 
onze leerkrachten zich voor op het goed gedifferentieerd lesgeven, ook in een combinatiegroep.  

INDELING GROEPEN 3 

Zoals u bij de groepsverdeling heeft kunnen lezen werken we het komende schooljaar met 2 groepen 3. Vanuit de 3 
verschillende kleutergroepen moeten we dus tot een nieuwe verdeling komen. Het komen tot een nieuwe verdeling 
van de leerlingen is een zorgvuldig proces.  
Bij het maken van die indeling hanteren we een aantal belangrijke criteria. Zo is bijvoorbeeld een goede verdeling 
tussen jongens-meisjes belangrijk voor een evenwichtige groepsverdeling. Ook maken we een evenwichtige 
verdeling in leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, proberen we iedere leerling bij minimaal één vriendje of 
vriendinnetje in de groep te plaatsen en elke groep dient ongeveer evenveel leerlingen te bevatten.  
 

De afgelopen periode zijn de kleuterleerkrachten al druk bezig geweest met het maken van een evenwichtige 
verdeling. Zowel de intern begeleider als ondergetekende zijn betrokken bij dit proces. Met elkaar bekijken we op 
welke manier we recht doen aan iedere leerling. 
 

De groepsindeling zullen we vandaag in een apart overzicht delen met de ouders van de groepen 2. 

DOORSCHUIFMIDDAG 

Donderdag 15 juli is het jaarlijkse doorschuifmoment. Alle kinderen maken dan al even een uitstapje naar de groep 
van volgend schooljaar. Dit zal in de middag plaatsvinden. Er is tijd om elkaar te leren kennen indien nodig, om 
vragen te stellen over het nieuwe leerjaar en natuurlijk wordt er een gezellige activiteiten gedaan. Altijd een leuk 
moment om ervoor te zorgen dat de kinderen met een gerust hart de zomervakantie in kunnen.   
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JAARKALENDER 2021-2022 

Onderstaand de jaarplanning voor aankomend schooljaar. 

Uiteraard zullen we een ouderkalender maken. Deze zullen we op onze website publiceren. Mocht u een papieren versie wensen, dan kunt u dit kenbaar 
maken bij de huidige leerkracht van uw zoon of dochter.  
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u terecht bij ondergetekende. 

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben en met een hartelijke groet, 

Namens Team Octa, 

Richelle Bosgoed 
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