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Studieweek en 2 / 3 
Deze week heeft in het teken gestaan 
van groepsverdeling, formatie, 
rapporten en leerling-verdeling. 
Ons uitgangspunt was, weer een 2/3. 
We hebben op allerlei manieren dit 
verantwoord voor elkaar proberen te 
krijgen. 
Tellen en nog eens tellen, 
groepsdynamieken daarbij ook in 
ogenschouw nemend. Uiteindelijk 
moesten we concluderen dat het niet 
verantwoord is weer een 2/3 te starten. 
Alle betrokkenen vinden dat heel 
jammer, maar: de andere groepen, bijv. 
3/ 4 zouden te groot worden en in de 
groepen 1/2 zouden de groep 2 
leerlingen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn. Dus geen 
evenredige verdeling van leerlingen. 
De ouders van de huidige 2/3 
ontvangen wel een uitnodiging voor 
de evaluatie van afgelopen schooljaar. 
Het wil niet zeggen dat we deze optie 
nooit meer zullen overwegen. 
 
Personele ontwikkelingen 
Voor de grote vakantie gaan we 
afscheid nemen van juf Patricia, juf 
Marlon, juf Karin, juf Els en meester 
Robert, de gymmeester. 
Juf Patricia start in Aalsmeer na de 
vakantie, juf Marlon gaat op de 
Ichtusschool werken. Juf Els heeft 
ervoor gekozen een baan dichter bij 
huis te gaan zoeken wat gelukt is.  
Aan meester Robert is gevraagd of hij 
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zijn uren/dagen op een school in 
Purmerend wil uitbreiden. 
Het IB werk gaat voor drie dagen 
overgenomen worden door Ria van 
Gerven. Zij is een zeer ervaren IB er op 
de Valentijn. (Nautilus Oost, zie bijlage 
hierover). 
Juf Karin gaat het medisch circuit in. 
Juf Joyce Kooge komt de gymlessen 
verzorgen. Zij is niet nieuw voor de 
leerlingen. In 2016 heeft ze haar stage 
gedaan onder leiding van meester 
Peter. 
Op vacatures die nog open staan  
hebben twee collega’s van andere 
AMOS-scholen gereageerd. Een van 
hen heeft toegezegd te komen, de 
andere collega laat het ons uiterlijk 
maandag weten. 
 
MIX 
5 juli en 10 juli vindt de zgn. MIX 
plaats. 
Voor de kinderen, voor u, maar ook 
voor ons spannend. Gaan we het 
redden de formatie rond te krijgen? 
Het uitgangspunt is gaan voor 
kwaliteit en geen overhaaste 
beslissingen nemen. 
In onderwijsland is een groot tekort 
aan personeel. Dat is geen nieuws, toch 
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zetten we hoog in; namelijk op 
kwaliteit. 
 
Opening plein  
Op 13 juli om 8.30 uur gaan we het 
plein officieel openen. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
U bent allen van harte welkom! 
 
Verkiezingen MR en 
jaarvergadering 
We gaan na de vakantie een verkiezing 
uitzetten voor een nieuw ouder-MR 
lid. Wellicht vindt u het leuk om deel 
te gaan nemen. Kandidaten kunnen 
zich melden bij 
Yvonne,Moes@amosonderwijs.nl 
De jaarvergadering wordt gehouden 
op 15 oktober en het thema is:  
“How to talk to kids”.  
 
Pedagogische Alliantie 
Met ouders en teamleden van de drie 
scholen hebben we een inspirerende en 
interessante avond mogen beleven. 
Met als thema ouderbetrokkenheid 
hebben we besproken waar de 
verantwoording van de school begint 
of ophoudt en waar die van de ouders 
als het gaat om opvoeding. 
Door de interactieve manier van 
werken hebben we veel meningen en 
ideeën uitgewisseld, waardoor bij alle 
betrokkenen die avond nieuwe 
inzichten zijn ontstaan. Of waar we 
allemaal in bevestigd werden. 
Wordt vervolgd. 
 

 
Ouderbijdrage 
3 juli gaan we op schoolreis. 
Een jaar gaat snel. Misschien leeft u in de 
veronderstelling dat u al betaald hebt. Wilt 
u toch even controleren of u echt betaald 
hebt voor dit schooljaar? 
Mocht het om reden niet lukken dan ben 
ik daar al van op de hoogte. Of u komt 
nog bij me langs. 
 
 
Mede namens het team, 
 
Een heel fijn weekend 
 
Ella Rietvelt 


