Informatie schooljaar 2022-2023
IJlst, 1 juli 2022

Beste ouder (s)/verzorger(s) van De Kogge,
Opnieuw een bijzonder schooljaar achter de rug, met wederom een periode van lockdown en thuisonderwijs. We
zijn blij dat we de afgelopen maanden weer terug naar ‘normaal’ konden: alle kinderen op school, in de klas en
met een meester/juf voor de groep! Fijn dat we dit schooljaar zo met elkaar kunnen afsluiten.
We kregen vlot instemming vanuit de MR en we delen het plaatje nu graag met jullie als ouders! Het heeft dit jaar
wat langer geduurd dan normaal aangezien we op De Kogge hebben te maken met twee collea’s die langdurig
afwezig zijn. We zijn al een tijd bezig met de invulling van de vervanging. Dat dit een hele klus is moge duidelijk
zijn. In deze periode van leerkrachtentekort doen we ons uiterste best om goede leerkrachten te vinden voor
onze school: we willen de kwaliteit van ons vak hoog houden. We hebben (gedeeltelijk) goede vervanging kunnen
regelen.
We starten met ruim 120 leerlingen. Het plaatje voor schooljaar 2022/2023 ziet er als volgt uit:
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Een aantal aspecten waar wij rekening mee hebben gehouden bij het kiezen van de formatie:
Schooljaar 2021-2022 hebben we te maken gehad met twee collega’s die langdurige afwezig zijn. In de huidige
groep 3 hebben we dit goed kunnen opvangen doordat Kaki langdurig heeft kunnen vervangen. In de huidige
groepen 4/5 en 7/8 is het met de inval lastiger geweest. Het feit is er nu eenmaal dat er weinig tot geen invallers
zijn. Er zijn grote tekorten in het onderwijs. Hierdoor hebben wij enorm veel flexibiliteit van het team moeten
vragen. Denk aan; Schuiven van werkdagen (en voor sommige dan ook schuiven met oppas), langere periode
extra dagen werken, meer voorbereiden voor de inval op niet-eigen-werkdagen, alleen de
groepsverantwoordelijkheid dragen i.p.v. gedeeltelijk met je duo-collega etc. Dit alles heeft natuurlijk, net zo
goed, veel van de leerlingen gevraagd. Terugkijkend is het absoluut geen ideale situatie geweest, wel is er
ondanks de situatie een topprestatie geleverd door zowel het team als door de leerlingen. Daarnaast kunnen we
concluderen dat de huidige groepen 4/5/6 het meest te voorduren hebben gehad betreft afgelopen twee jaar
rondom Corona/lockdowns.
Bij het formatie plaatje van komend schooljaar hebben we hier rekening mee gehouden.
ü Er is gekozen om de bovenbouwgroepen klein te houden. Een enkele groep 7 en een enkele groep 8. Voor
zowel de leerlingen als voor de leerkrachten geeft dit een stukje rust. De toekomstige groep 5/6 wordt
bewust bij elkaar gehouden in één groep. Een andere groepsverdeling zou alleen maar meer onrust
geven.
ü We vinden het belangrijk dat de toekomstige groep 5/6, na een onrustig jaar met verschillende invallers,
stabiliteit krijgt qua leerkrachten. Uiteraard kun je dit nooit met 100% zekerheid zeggen.
ü We hebben we dit jaar één groep 1/2. De groep 1/2 start met een mooi aantal leerlingen en in de loop
van het schooljaar stromen hier nog vierjarigen bij in. Daarnaast hebben wij komend schooljaar een groep
2/3. Om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd en aandacht is voor alle leerlingen in deze groepen zetten we
extra ondersteuning in. Drie ochtenden per week zal Ingrid Wortel ter ondersteuning in de groepen 1/2
en 2/3 worden ingezet en Nynke Jorna is 1x per twee weken extra inzetbaar in de onderbouw. Hierdoor
kunnen we op vele momenten in de week groepsverkleining toepassen. Dit kan op allerlei verschillende
manieren, dit zullen wij de komende weken verder vormgaan geven.
ü Daarnaast zetten we Patricia Koehoorn extra in als leerkrachtondersteuner. Op dinsdag en donderdag zal
zij worden ingezet voor ondersteuning van leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Zij zal voornamelijk ingezet
worden voor extra zorg rondom individuele leerlingen of kleine groepjes. En zo nodig kan zij de leerkracht
ondersteunen in de groep zodat die de handen vrij heeft om extra zorg te bieden aan leerlingen.
ü Zoals hierboven ook al genoemd hebben we te maken met twee collega’s die zowel dit schooljaar en naar
verwachting ook komend schooljaar nog niet (volledig) aanwezig zijn. Het is ons gelukt om een zeer
geschikte en ervaren leerkracht te vinden. Vera Donkerbroek zal op woensdag, donderdag en vrijdag voor
de groep staan. Voor de maandag en dinsdag zijn wij nog in overleg. Het streven is uiteraard om hier een
vast iemand voor te vinden. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.
ü Ook voor de groep 8 is het vinden van een vervanger gelukt. Tijdens de periode dat er vervanging nodig is,
zal Marjolein Medemblik op de donderdag en vrijdag voor de groep staan. Zij is een bekende op de Kogge.
Vorig jaar heeft zij stagegelopen bij ons op school en ze wil nu, als gediplomeerd leerkracht, graag weer
bij ons aan de slag. Hier hebben wij natuurlijk volmondig ‘ja’ tegen gezegd.
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Aangenaam kennis te maken:
Vera Donkerbroek (groep 4 wo,do en vr)
Mijn naam is Vera Donkerbroek, ik ben 43 jaar en ik woon met mijn vriend en onze kinderen
in een woonboerderij in Bitgummole. Na de zomervakantie kom ik werken als leerkracht voor
groep 4. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Een kind is pas in
staat om te leren als het zich veilig voelt en een goede sfeer in de klas is hierbij essentieel. Ik
kijk er naar uit om na de vakantie op de Kogge te komen werken. Tot dan! Groeten van Vera.
Marjolein Medemblik (groep 8 do en vr)
Mijn naam is Marjolein Medemblik. Ik ben 34 jaar en ik woon in Sneek met mijn vriend Rinke en
onze twee dochters van 4 en 7 jaar. De Kogge is voor mij geen onbekend terrein. Vanaf mijn 8ste
jaar heb ik hier zelf op school gezeten en onder andere les gehad van Lucy. Vorig jaar heb ik
stage mogen lopen bij Marije in groep 3/4 en bij Franciska in groep 8. En dat was echt een
feestje! Wat een fijne school, leerlingen en team. Ik kijk ernaar uit om de leerlingen en de
ouders te leren kunnen. Tot in het nieuwe schooljaar! Groeten van Marjolein.

Aanvullende informatie:
•
•

•
•
•
•
•

Conny Jansen is op dinsdag, donderdagochtend en vrijdag op school aanwezig als locatiecoördinator en
Intern Begeleider (IB-er). Daarnaast coacht zij voor KyK startende leerkrachten.
Petra de Leeuw zal komend schooljaar qua dagen wisselend op school aanwezig zijn. Afgelopen periode
was zij vast op donderdag aanwezig. Het grote nadeel van een vaste dag in de week, is dat je sommige
collega’s nauwelijks treft omdat die dag niet hun werkdag is. Vandaar deze verandering. Petra is naast
directeur van De Kogge ook directeur van De Blinker in Bolsward en ’t Hazzeleger in Balk.

Patricia Koehoorn is als leerkrachtondersteuner ter ondersteuning voor de groepen 4 t/m 8 beschikbaar
op dinsdag en donderdag van 8:15-13:30 uur. Op vrijdagochtend staat zij voor groep 1/2.
Nynke Jorna is elke vrijdagochtend aanwezig. De ene week staat zij voor groep 2/3. De andere week is
zij voor extra ondersteuning van leerlingen van groep 1/2 en 2/3.
Ingrid Wortel is drie ochtenden (dinsdag, woensdag en donderdag) aanwezig voor ondersteuning van
groep 1/2 en 2/3.
Tammo Kuijl is op maandag en woensdag weer actief als vakdocent bewegingsonderwijs.
Ook ontvangen ook weer stagiaires van de Friese Poort en de Pabo en zij stellen zich t.z.t. voor via Parro.
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Schooltijden ongewijzigd

De schooltijden zien er als volgt uit voor komend jaar:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GROEP 1 t/m 4
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-12.00 uur

GROEP 5 t/m 8
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen/opmerkingen hebben, dan horen wij deze graag zo
spoedig mogelijk.
Hartelijke groeten,
Mede namens het team van De Kogge,
Conny Jansen & Petra de Leeuw

