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Schooljaar 20201/2021
Onderwijsprogramma, proces komend schooljaar
Vanuit de visie en kernwaarden van De Krommen Hoek namelijk passie, structuur, eigenaarschap en
betrokkenheid hebben we de afgelopen weken verder invulling gegeven aan een goede basis voor oins
onderwijs komend schooljaar en de jaren daaropvolgend. De resultaten van het afgelopen jaar zijn in het
team besproken. Vanuit de visie hebben we een aantal keuzes gemaakt om het schooljaar mee te starten.
Structuur
Welke vakken bieden we hoe aan (homogeen, combinatie, bouwbreed)? Voor elke bouw zijn programma’s
gemaakt en die zijn vertaald naar een weektaak per groep en vervolgens weer per kind. Een duidelijke
dag- en weekstructuur is de nieuwe structuur die kinderen gaan krijgen. Het programma met daarin vijf
dagen vertelt kinderen wat ze wanneer krijgen aangeboden (groep en individueel). De eerste weken
nemen we kinderen volledig aan de hand om hen uit te leggen hoe alles werkt. Voor de onderbouw is er
een beeldende uitleg. Voor de overige kinderen beginnen we met week/dagtaken op papier. In de loop
van het jaar zal het een en ander gedigitaliseerd worden onder een eigen inlog van kinderen. Het aantal
chromebooks, wordt daarom dit jaar ook vergroot.
Passie
Door het aanbod goed bij de kinderen aan te laten sluiten en een gevarieerder aanbod te bieden, kunnen
kinderen beter hun talenten en passie vinden. In de maatwerkprogramma's zal ruimte zijn om hen
daarin te faciliteren. Grag gaan we met u als ouders het gesprek aan over de vraag wat daarin voor uw
kind geldt. Dat geldt ook voor de leerkrachten, die door in teamverband te gaan werken, ook meer van
elkaars talenten gebruik kunnen maken en meer van elkaar te leren.
Eigenaarschap
We bieden een duidelijke structuur, maar bij de kernwaarden hoort ook eigenaarschap voor kind en
leerkracht. Kinderen krijgen meer ruimte om hun eigen leerpad vorm te geven en zullen worden
uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Keuzeruimte in de programma’s, soms in de plek
waar ze het fijnst leren, verantwoordelijkheid voor gezamenlijke spullen.
Betrokkenheid
De nieuwe manier van werken vraagt oprechte betrokkenheid van alle partijen. Van de kinderen. Van de
leerkrachten. Maar zeker ook van u als ouders. Samen met u richten wij graag het leerpad van uw kind in.
Wat is voor hem of haar nodig? Wat triggert? Welke ondersteuning van de leerkrachten is het fijnst? Hoe
leert u kind het gemakkelijkst? Wat geeft hem of haar energie? Op het niveau van uw eigen kind is
betrokkenheid dus sowieso heel belangrijk, maar betrokkenheid van ouders in dit hele proces van
verandering vinden we als team ook heel belangrijk. Hoe we dat willen vormgeven, vindt u verderop in
deze nieuwsbrief.
Proces
Bij de invulling van de basisstructuur zijn we altijd vertrokken vanuit de behoeftes van onze kinderen.
Hoe willen wij dat ze zich ontwikkelen? De leerdoelen per leeftijdsgroep zijn duidelijk en liggen landelijk
vast. De weg er naar toe richten we met deze keuzes anders in dan de afgelopen jaren. Meer passend bij
PlatOO. Meer passend bij nu. Meer passend bij kinderen van nu. Weer passend bij de Krommen Hoek
anno nu.
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Komend jaar zullen we als team in het proces begeleid en getraind worden door Timo van den Heuvel van
Onderwijs maak je Samen. Tijdens de infoavond op 1 september zullen we u ook per bouw inlichten over
de structuur, de werkwijze, de dag- en weekprogramma's, de groepsdifferentiatie, het maatwerk, de wijze
van instructie en begeleiding. De specifieke aanpak en begeleiding van uw kind bespreken we graag in de
kennismakingsgesprekken in september.
Schooltijden
Op 24 augustus starten we weer. Als de situatie blijft zoals ie is, starten we vanaf die maandag weer met
alle kinderen op de vaste schooltijden. Dus:
Maandag: van 8.30 - 14.30 uur.
Dinsdag: van 8.30 - 14.30 uur.
Woensdag: van 8.30 - 12.30 uur.
Donderdag: van 8.30 - 14.30 uur.
Vrijdag: van 8.30 - 12.30 uur.
Uiteraard passen we deze keuze aan als de richtlijnen rondom het coronavirus ons daartoe dwingen.
Mocht dat zo zijn, dan brengen we u daar voor de start van het schooljaar van op de hoogte.
Ouders in de school
Voorlopig houden we na de zomervakantie nog even vast aan de afspraak om ouders nog niet in de
school toe te laten en bij de deur afscheid te nemen.
Team 2020/2021
Gelukkig hebben we de formatie en bezetting voor 2020/2021 rond kunnen maken.
Een paar belangrijke zaken:
Marianne Heuveling begint na de zomervakantie weer volledig (in de onderbouw);
Anne Raaijmakers: Anne heeft Marianne dit jaar vervangen (en dat heeft ze geweldig gedaan). Na de
zomer start Anne met haar nieuwe baan bij basisschool de Bron. Wij gaan Anne enorm missen, maar zijn
heel blij dat ze voor PlatOO werkzaam blijft en we haar regelmatig kunnen blijven zien.
Manita van der Leest-Rooijackers werkt komend schooljaar 2 dagen per week bij de Krommen Hoek
(onderbouw) en twee dagen per week bij De Regenboog (¾). Dit is een mooie stap voor Manita; een die
bij haar persoonlijke ambities past. Voor beide scholen is het de perfecte eerste stap om de
samenwerking tussen De Krommen Hoek en De Regenboog meer vorm te gaan geven.
Onderbouw (,1,2, 3)
Maandag:
Marita, Marianne, Marieke en Anjori
Dinsdag:
Marita, Marianne, Manita en Anjori
Woensdag:
Marita, Marianne en Manita,
Donderdag:
Marita, Marianne, Marieke en Anjori
Vrijdag:
Marita, Marianne en Marieke
Marita Reinders is bouwcoördinator van de onderbouw. Via onderbouw@bskrommenhoek is het team te
bereiken. Dit bouwteam wordt aangevuld met een 3e jaars PABO stagiair van De Kempel. Zij stelt zich na
de vakantie aan u voor.

4

Middenbouw (4, 5):
Maandag:
Marly, Hanneke, Alide
Dinsdag:
Marly, Hanneke, Alide
Woensdag:
Marly, Laura,
Donderdag:
Marly, Laura , Alide en Renate Huijbers (stagiair, laatste jaar leraar ondersteuning PEP)
Vrijdag:
Marly, Laura, Renate.
Laura Koç is bouwcoördinator van de middenbouw. Via middenbouw@bskrommenhoek is het team te
bereiken. Renate stelt zich na de vakantie in de eerste nieuwsbrief aan u voor.
Bovenbouw (6,7 en 8)
Maandag:
Aniel, Nina en Loes Peeters (4e jaars stagiair Summa onderwijsassistent) .
Dinsdag:
Nina, Marieke en Loes.
Woensdag:
Aniel, Nina en Marieke.
Donderdag:
Aniel, Marieke en Tilly.
Vrijdag:
Aniel en Marieke.
Aniel Kesseler is bouwcoördinator van de bovenbouw. Via bovenbouw@bskrommenhoek is het team te
bereiken.
Loes kennen jullie al; zij heeft dit jaar stage gelopen in groep ⅚. Tilly van Rossum is een collega in de
vervangerspool van PlatOO. Tilly heeft de Krommen Hoek komend schooljaar als vaste thuis school en
komt op donderdag vast in ons team; op dinsdagen en woensdagen is zij oproepbaar als invaller bij ziekte
op een van de andere PlatOO scholen in Son of Nuenen. Als er geen oproep is, draait Tilly bij ons in het
team mee. Na de zomervakantie stelt Tilly zich verder aan u voor.
Interne begeleiding
Marieke van Rijn en Aniel Kesseler doen volgend jaar samen de interne begeleiding. Marieke is daar op
maandag voor vrij geroosterd. Aniel op dinsdag.
Verjaardagen
Waar we uiteraard de laatste weken vooral hebben gewerkt aan het onderwijsprogramma voor volgend
jaar, waren er ook praktische zaken te bespreken. Zoals het vieren van de verjaardagen. Dat is bij uitstek
iets dat we met de hele bouw willen doen. Echter we willen niet van ouders vragen om voor meer
kinderen een traktatie te verzorgen. Daarom kiezen we er volgend schooljaar voor om elke maand op een
vaste dag (laatste vrijdag van de maand) met de hele bouw de verjaardagen te vieren van de kinderen die
jarig zijn geweest. We zetten hen allemaal in het middelpunt en zij morgen de rest van de kinderen iets
lekkers uitdelen. School zorgt elke maand voor iets lekkers.

Ouderbetrokkenheid
Medezeggenschapsraad
Op 29 juni ontving u namens de voorzitter van de MR een oproep voor kandidaten voor de oudergeleding
van de MR. De aanmeldingstermijn loopt tot vanavond 00.00 uur. Op het moment dat deze nieuwsbrief
uitgaat, hadden zich drie ouders aangemeld. Daarnaast zijn beide huidige leden van de oudergeleding
herkiesbaar.
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Ouders die zich kandidaat hebben gesteld, kunnen zich via een korte tekst voorstellen. Zij krijgen
daarvoor een mail van de voorzitter van de MR. Tijdens de info avond op school op dinsdag 1 september
kunnen kandidaten zich ook persoonlijk voorstellen aan de aanwezige ouders. Daarna worden digitale
(anonieme) verkiezingen gehouden tussen 2 en 10 september, zodat alle ouders in de gelegenheid zijn
om hun stem uit te brengen.
De nieuwe personeelsgeleding van de MR is tijdens de laatste teamvergadering gekozen. Marianne
Heuveling en Marita Reinders nemen plaats in de MR. Aniel Kesseler treedt af. Zodra de
verkiezingsuitslag bekend is, wordt een afsluitende vergadering met de huidige MR, de overdracht en een
startvergadering met de nieuwe MR gepland. Intentie is om dat voor 30 september gerealiseerd te
hebben.
Ouderklankbordgroep onderwijs De Krommen Hoek
Naast een MR - die een officiële positie heeft en betrokken is bij een bredere reeks aan onderwerpen willen we graag een ouderklankbordgroep vormen waarmee we maandelijks even sparren over de aanpak
van het onderwijs. Daar waar we aan de voorkant - mede door de bizarre periode achter ons - veel
minder overleg met u als ouders hebben kunnen voeren - willen we dat na de zomervakantie graag actief
oppakken. Zoals gezegd, starten met een sterke basis en gaandeweg verder verdiepen, invulling geven en
indien nodig bijstellen. Daarin geven we de feedback en inzichten van ouders graag een plek. Om er zo
voor te zorgen dat er in de loop van het schooljaar een onderwijsaanpak staat, die we voor de komende
jaren kunnen vaststellen. Uiteraard krijgt ook de MR daar een rol in. Maar dat is een formele.
Bij de ouderklankbordgroep leggen we graag onze oren te luisteren. Ook de feedback van leerlingen
vinden we heel belangrijk. Na de zomer vormen we een nieuwe leerlingenraad, met wie Sandra
maandelijks in gesprek zal zijn over hun ervaringen, vragen en opmerkingen. Met de feedback van
ouders, kinderen en het team zelf, richten we zo een sterk en interactief proces in. Daarbij is
transparantie en openheid een belangrijke randvoorwaarde. Zowel vanuit school als vanuit ouders.
Voor de ouderklankbordgroep hebben zich tot nu toe vijf ouders opgegeven. Met hen neemt Sandra
direct na de zomervakantie contact op om data te prikken. Mocht u graag ook in deze
ouderklankbordgroep willen deelnemen, stuur dan een mailtje naar Sandra.
Als het onderwijsprogramma staat en is vastgelegd in een schoolplan 2020-2024 (hopelijk voor de
kerstvakantie), willen we ouderbetrokkenheid op het onderwijs blijvend vormgeven in een werkgroep
educatief partnerschap. Deze stond eigenlijk voor afgelopen schooljaar op de rol, maar kon vanwege de
corona epidemie niet van start. Daarover volgt later ook meer informatie.
Werkgroepen met ouders
Ook rond andere specifieke thema’s vinden we het fijn om met ouders samen te werken. De werkgroepen
waarmee we afgelopen jaar zijn gestart en we na de zomervakantie de draad weer oppakken zijn:
Werkgroep Oudercommunicatie
Werkgroep Duurzaamheid
Verder is er een aantal commissies actief:
Tuincommisie
Evenementencommissie
Biebcommissie.
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De zittende ouders in deze commissies en werkgroepen benaderen we na de zomervakantie met de vraag
of ze actief willen blijven. Nieuwe ouders zijn zeker welkom. Aanmelden mag, maar in de eerste
nieuwsbrief na de zomer volgt een oproep met meer info over de inhoudelijk taken van deze
werkgroepen.
Nieuwbouw
Het laatste nieuws over de nieuwbouw voor de twee scholen de Krommen Hoek en de Regenboog dateert
alweer van december 2019. Toen werd in de gemeenteraad positief gestemd over de De Krommen Hoek
als nieuwe locatie. Na dit besluit heeft PlatOO - volgens het protocol - een bouwaanvraag ingediend
voor de nieuwe scholen en voor uitbreiding bij de Ruimte (de andere PlatOO school in Son). Daarna leek
het stil, maar dat is niet helemaal het geval. Achter de schermen is binnen het college al een paar keer
gesproken en gediscussieerd over verschillende (financiële) scenario’s voor zowel tijdelijke huisvesting
(voor De Krommen Hoek) als bouw. Daarbij worden alle opties gewogen. Waar we eigenlijk voor de
zomervakantie op een collegebesluit hadden gehoopt, is dat helaas niet gebeurd. De ambtenaar
Onderwijshuisvesting, die ook onze contactpersoon is, heeft ons laten weten dat ze dat in de eerste
periode na de zomervakantie wel verwacht. Uiteraard brengen wij u op de hoogte zodra er meer duidelijk
is.
Korte mededelingen
- De kampcommissie, bestaande uit het bovenbouwteam en een aantal enthousiaste ouders uit
elke bouw is al druk bezig met de voorbereidingen voor het kamp van groep 6, 7 en 8 naar
Vorstenbosch;
- Voor de ouders van kinderen die komend schooljaar hun heilige communie willen doen, is er op
woensdag 2 september een informatieavond in de Genovevakerk om 20.00 uur (georganiseerd
vanuit de kerkelijke werkgroep 1e communie);
- Voor de start van het nieuwe schooljaar zorgen we ervoor dat de website wordt geupdated met de
actuele informatie voor het nieuwe schooljaar.
- We hebben de school de afgelopen dagen flink opgeruimd. Er staat een kleine stapel klaar voor
de stort. Is er een ouder die ergens komende week tijd heeft om dat - tegen een kleine vergoeding
- weg te brengen? Graag een berichtje naar Sandra.
- Er is meubilair onderweg om de klassen anders in te kunnen richten (groepstafels voor
groepsinstructies, banken voor kring, ladekasten met een laatje voor elk kind etc). Met het oog
op de nieuwbouw hebben we niet voor nieuw meubilair gekozen, maar voor gebruikt. In de week
voor de start richten we met het hele team de klassen in.
- Voor die tijd wordt de school grondig schoongemaakt door de nieuwe schoonmaakpartij waarmee
we voor komende jaar in zee zijn gegaan.
Agenda
● Maandag 24 augustus: start schooljaar aan de hand van het thema “Back to school’.
● Dinsdag 1 september: info avond voor alle bouwgroepen (nadere info volgt na de zomervakantie
)
● 1 -10 september: (digitale) verkiezingen oudergeleding MR
● Dinsdag 22 september: Buitenlesdag
● Dinsdag 29 september: Mad Science
● Woensdag 30 september tot en met vrijdag 2 oktober: kamp bovenbouw
● Maandag 5 oktober: studiedag 1: KINDEREN ZIJN VRIJ!
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● Dinsdag 6 tot en met vrijdag 16 oktober: Kinderboekenweek
Maandag 19 - vrijdag 23 oktober: herfstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Maandag 26 oktober: start nieuw thema.
Bericht

van de oudervereniging

De laatste week is aangebroken, de laatste vergadering is geweest, wij sluiten als bestuur van de
OV ook dit bijzondere schooljaar af.
Aan onze oproep, om de ouderbijdrage van dit jaar alsnog te betalen, hebben gelukkig nog heel
wat ouders gehoor gegeven, heel fijn, dank jullie wel. Met een deel van de ouderbijdragen van
dit jaar hebben we de afsluitende activiteit van dit schooljaar kunnen bekostigen. Wij vonden het
een heel fijn idee dat er toch een gezamenlijke afsluiting gedaan kon worden, nu het jaarlijkse
slotfeest kwam te vervallen. Naar wat wij gehoord hebben, was het een hele leuke en muzikale
groepsactiviteit.
Deze week hadden wij onze laatste vergadering, we hebben teruggekeken naar de laatste weken,
hebben een begin gemaakt met de voorlopige begroting en jaarplanning voor komend schooljaar
en hebben de eerste acties voor de Algemene Ledenvergadering, die in de eerste weken van het
nieuwe schooljaar zal plaatsvinden, uitgezet. Wij kijken uit naar de start, naar de inzet van het
nieuwe jaarplan met bouwgroepen en de daarbij bijbehorende werkwijze.
Als laatste acties hebben we deze week, namens alle ouders, juf Anne bedankt voor haar inzet bij
ons op school, wij wensen haar heel veel werkplezier op haar nieuwe school. Om ook het team te
bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar, hebben we een duurzaam cadeautje bedacht. Onder
het mom ‘wie schrijft, die blijft’, hebben we alle teamleden een zogenaamd bloeipotlood
gegeven met daarbij een kaartje. We hebben dit aan Sandra overhandigd en zij zou ervoor zorgen
dat alle teamleden er eentje zouden ontvangen.
Daarmee hebben wij onze laatste puntjes voor dit jaar afgevinkt, wij gaan genieten van een
aantal weken vakantie en zien elkaar in de eerste school week weer voor de eerste vergadering
van het nieuwe jaar. We hopen dat iedereen de komende weken kan genieten van mooi weer op
een fijne locatie, waar dan ook, thuis of wellicht toch op een vakantiebestemming.
Maak er fijne weken van samen!
Bestuur Oudervereniging
Monique, Thekla, Esther, Giel, Aafke en Marlies
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