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Informatiebrief bouw – onderwijsontwikkeling Tarcisius
Volgend op de 5e nieuwsbrief over de bouw en
onderwijsontwikkeling, leest u nu onze 6e informatiebrief.
U vindt deze nieuwsbrieven ook op onze website
www.bs-tarcisius.nl

In deze nieuwsbrief:







Nieuws m.b.t. de bouw
Interne verhuizing (met plattegrond en ingang per jaargroep)
Schooltijd & inloop
Indeling leerkrachten schooljaar 2018-2019
Onze pijlers voor onderwijs ontwikkeling
Wist u dat?

N I E U W S M.B.T. B O U W - O N T W I K K E L I N G

De gemeente heeft via de nieuwsbrief laten weten dat het College van Heerlen in principe
wil dat Tarcisius gehuisvest wordt in het gebouw van de oude HTS aan het Bekkerveld.
Stappen om het gebouw aan te kopen door de gemeente zijn in volle gang. Voor verdere
informatie verwijzen wij naar “Heerlen nieuws voor u – mei 2018”.

INTERNE–VERHUIZING
Inmiddels zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de verhuizing. Spullen
inpakken – kasten voorzien van een code voor de verhuizers – opruimen enz.
Op 4 en 5 juli zal het verhuisbedrijf alle spullen naar de juiste locatie en lokalen brengen
waarop wij dan de ruimtes kunnen inrichten voor de start van het schooljaar.

De indeling ziet er als volgt uit:
Hoofdgebouw (Aarweg 26) begane grond:

Hoofdgebouw (Aarweg 26) 1e verdieping

Dependance (Celsusstraat 99) begane grond

Dependance (Celsustraat 99) 1e verdieping

SCHOOLTIJD&INLOOP
Met het verplaatsen van de groepen 1-2-3 naar de dependance bieden we de mogelijkheid
om gebruik te maken van een inlooptijd zodat u, indien u kinderen heeft op beide locaties,
ruimte heeft om van de ene locatie naar de andere locatie te gaan om uw kinderen te
brengen.
Vanaf 20 augustus hanteren we de volgende afspraken:
-

Op beide locaties is het mogelijk om vanaf 8.15 uur gebruik te maken van de
inlooptijd. U kunt uw kind(eren) dan op de ene locatie brengen en daarna uw
andere kind(eren) naar de andere locatie brengen.
Er is geen toezicht op het schoolplein om 8.15 uur. Het is dan ook echt de bedoeling
dat de kinderen naar hun lokaal gaan.
Om ook daadwerkelijk om 8.30 uur met de lestijd te kunnen starten, verwachten
we alle leerlingen om 8.25 uur in het lokaal.
Om 14.30 uur is de school uit. De kinderen van de groepen 1-2-3 kunnen dan op het
schoolplein van de dependance (Celsusstraat 99) worden opgehaald.
Heeft u kinderen op beide locaties dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind(eren)
in het hoofdgebouw 5 minuten binnen wacht totdat u uw jongere kind(eren) heeft
opgehaald.

I N D E L I N G – L E E R K R A C H T E N 2018-2019
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Lilian van den Berg en Susan Hensgens
Ellen Seijen en Lilian van den Berg
Wilma van Soest en Maril Boer
Jolenta Bruinsma en Wilma van Soest
Ellen Dritty en Jolanda Vanhommerig
Kelly Stoffelen en Serena Groven
Sonja Leinders en Serena Groven
José Nass en Patrick Goblet
Monique Slenders en Patrick Goblet
Evelyn Kengen en vacature
Sandra Linssen en vacature
Saran Stoffelen
Danny van Gelder en Marielle van Rhee
Marian Ritzen
Veerle Dremmen en Cindy Rongen
Georgette Poell en Marielle van Rhee
Natascha Voncken en Marielle van Rhee
Lisette Welzen
Carla Snoeren en Cindy Rongen
Tom Koekelkoren

Binnen Innovo mochten alle leerkrachten solliciteren op de functies die er binnen het
schoolbestuur waren. Voorheen mocht er alleen door leerkrachten gesollicteerd worden die
boventallig waren.

Edith Scheeren heeft gesolliciteerd bij sbo de Griffel en is daar aangenomen.
Melanie Lutgens heeft gesolliciteerd bij so de Pyler en is daar aangenomen.
Yvonne Driessen heeft gesolliciteerd bij sbo de Griffel en is daar aangenomen.
Wij wensen alle 3 de leerkrachten veel success in hun nieuwe baan!
De vacature wordt hopelijk zo snel mogelijk ingevuld en bekend gemaakt.
Groep 1c wordt in de loop van het schooljaar opgestart als 3e instroomgroep. Juffrouw
Wilma en juffrouw Maril zullen tot die tijd extra ondersteunen in de kleutergroepen.
Juffrouw Cindy Rongen zwanger is en vanaf de herfstvakantie met verlof gaat en
vervangen zal worden.
Maudy Grift en Julian Vankan zijn vanaf komend schooljaar als onderwijsondersteuners
verbonden aan onze school.

ONZE-PIJLERS-VOOR -ONDERWIJS-ONTWIKKELING
We zijn dit schooljaar volop bezig geweest met onze verdiepingsslag gericht op
onderstaande pijlers en zullen hier ook komend schooljaar mee aan de slag gaan!

Zelfverantwoordelijk leren:
•We zetten komend schooljaar het inschrijven voor extra instructie door de leerlingen voort.
•Wij verfijnen onze dagtaak/weektaak en gaan deze intensiever inzetten.
•We breiden per jaargroep in een doorgaande lijn de cooperatieve werkvormen uit.
•We gaan verder aan de slag met groepsdoorbrekend werken om onze onderwijstijd efficient in te
zetten en om het talent van de leerkracht optimaal te benutten.

Onderzoekend leren:
• In de scholing 'onderzoekend hebben we geleerd welke stappen bijdragen aan uitvoeren van een onderzoek.
• Volgend schooljaar gaan we proeflessen uitvoeren om zo te kunnen beoordelen welke methode aansluit bij
onze visie.
• De gehele cyclus van onderzoekend leren zullen we volgend schooljaar in 2 periodes aan de hand van
gezamenlijke thema's toepassen in school.

Onderwijs op maat:
• Nadat groep 3 dit schooljaar een rapportfolio heeft, wordt dit komend jaar ook uitgegeven in de groepen 1-2
en 4.
• Voor de groepen 5 t/m 8 nemen we het rapport onder de loep en zullen ook hierin al een aanzet richting een
rapportfolio doen.
• Volgend schooljaar starten we met de schrijfmethode Pennenstreken.
• We gaan verder met het voeren van kindgesprekken en passen waar mogelijk de gesprekkencyclus van
oudergesprekken aan.

Doorgaande lijn:
• De komende jaren zijn wij met regelmaat in overleg met onze partners (peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf en
voortgezet onderwijs) om de doorgaande lijn en de samenwerking af te stemmen.
• Met toestemming van ouders hebben we 'een warme overdracht' van leerlingen die van de peuterspeelzaal
Hompeltje Pompeltje komen. Ook ontvangen wij van Humanitas kinderopvang met toestemming van ouders
overdrachtsgegevens.
• Volgend schooljaar zal de samenwerking met het VO concreter vorm gaan krijgen om de doorgaande lijn POVO te versterken.

 Wij voor de communie een piano in bruikleen hadden van Muziekhuis
Arons?
 Wij alle stagiaires bedanken voor hun inzet op onze school het afgelopen
jaar?
 Wij ook alle vrijwilligers bedanken voor hun ondersteuning het
afgelopen jaar?
 Wij juffrouw Edith, juffrouw Melanie en juffrouw Yvonne een hele
fijne tijd wensen op hun nieuwe werkplek?
 Wij meester Nick succes wensen als zelfstandig ondernemer?
 Juffrouw José een vaste baan heeft binnen onze school?

