Nieuwsbrief 7 aanvulling op
nieuwsbrief 6
Juli 2018

Informatiebrief bouw – onderwijsontwikkeling Tarcisius
Aanvullend op de 6e nieuwsbrief over de bouw en
onderwijsontwikkeling, leest u nu onze 7e informatiebrief.
U vindt deze nieuwsbrieven ook op onze website
www.bs-tarcisius.nl

In deze nieuwsbrief:








Wijziging groepen 1
Nieuws m.b.t. de bouw
Adressen beide locaties
Interne verhuizing (met plattegrond en ingang per jaargroep) – enkele wijzigingen!
Schooltijd & inloop
Indeling leerkrachten schooljaar 2018-2019
Onze pijlers voor onderwijs ontwikkeling

WIJZIGING–GROEPEN1
Hoe goed we ook over zaken nadenken, worden we soms ingehaald door ontwikkelingen
die we op korte termijn anders hadden voorzien. Eerder informeerden we u dat er bij de
start van het schooljaar gestart zou worden met 2 groepen 1. Echter gezien de recente
aanmeldingen en de data van instroom, starten we per 20 augustus met 3 groepen 1.

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”.
ADRESSEN–BEIDE–LOCATIES
hoofdgebouw: groepen 4-5-6-7-8
Aarweg 26 - Heerlen
tel. 045-5714263

dependance: groepen 1-2-3
Celsusstraat 99 - Heerlen
tel. 045-5790301

I N T E R N E – V E R H U I Z I N G (enkele wijzigingen)
De indeling voor komend schooljaar 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,
er ruimte is 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
1a
1b
1c
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5c
6a
6b
6c
7a
7b
7c
8a
8b

Susan Hensgens en Lilian van den Berg
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 van Wanrooij en Serena Groven
Sonja Leinders en Serena Groven
José Nass en Patrick Goblet
Monique Slenders en Patrick Goblet
Evelyn Moonen en Kelly Budie
Sandra Linssen en Kelly Budie
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

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 - 5.
•Voor de groepen 6 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 PO-VO te versterken.

Tot 20 augustus!
Tot ziens groep 8!

