Schooljaar 2018-2019

Koerier 17, 7 juni 2019

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl

Agenda:

9-10 juni
11 juni
17 juni
17-21 juni
19,20,21 juni
19,20,21 juni

Pinksteren
Vrije dag
Beeball, groepen 5 en 6
10-minutengesprek, op verzoek
Kamp groep 8
Leerlingen van groep1 zijn vrij

Beste ouders en verzorgers van de Augustinusschool
Welkom: Joas, Elise, Rowa en Thijs. We wensen jullie een gezellige tijd op de
Augustinusschool!

Vandaag kunnen wij u de indeling van de leerkrachten voor het nieuwe schooljaar
mededelen. Het is iedere keer weer een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat
dit zo goed mogelijk met elkaar wordt ingevuld.
Zoals al eerder in de Koerier vermeld, nemen we dit schooljaar afscheid van juf
Nynke, juf Geanne en juf Bianca. Zij gaan dichter bij huis werken, respectievelijk in
Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Blaricum. Meester Hans heeft samen met de
andere gymdocenten een ander werkschema gemaakt waardoor zij op minder
verschillende scholen lesgeven. Dat betekent dat hij niet meer op onze school
lesgeeft en juf Anouska meer dagen gymles geeft.
Wij bedanken alle vier voor hun inzet en wensen hen heel veel succes en plezier
toe in de toekomst.
Aangezien er collega’s vertrekken, is er ook weer ruimte voor
uitbreiding van enkele zittende leerkrachten en voor nieuwe
leerkrachten op onze school. In het onderstaand stukje stellen
ze zich voor.

Even voorstellen
Juf Mieke

Na de zomervakantie mag ik lesgeven aan groep 8. Een
bijzonder jaar waarin weer mooie herinneringen gemaakt gaan
worden. Maar voor we dat gaan doen zal ik me alvast even
voorstellen. Ik ben Mieke DeJong, woon in Amersfoort en ben

getrouwd met Pieke. Onze kinderen zijn Rens (12), Anne (8) en Toon (bijna 3). Een
levendig gezinsleven dus, maar waarin de ambitie voor het lesgeven er niet minder
om is geworden. Inmiddels geef ik 17 jaar les, waarvan de eerste 7 jaren op
Augustinusschool. Leuk om opnieuw les te mogen gaan geven op deze school!
In mijn vrije tijd lees ik graag boeken over onderwijs, ben ik beginner in het
gitaarspelen en kan ik genieten van het erop uit gaan met de caravan. Dan tot slot
ben ik altijd in voor een partijtje tennis.
Ik kijk er naar uit om na de zomer te starten!

Juf Sjoukje

In augustus 2019 mag ik als groepsleerkracht
aan de Augustinusschool starten. Graag vertel
ik even iets over mezelf.
Ik ben al meer dan 30 jaar werkzaam in het
basisonderwijs. En werk nog iedere dag met
veel inzet en plezier. Ik woon in Soest samen
met Erwin. Ik heb twee zonen van 25 en 22 jaar.
De oudste is inmiddels al op zichzelf gaan
wonen. Verder ben ik dol op sport, ik loop hard
en doe wekelijks aan pilates. Ook houd ik van
wandelen in de natuur, lekker op het strand
liggen of een stedentrip maken.
Ik heb er bijzonder veel zin in om weer een frisse start te maken en mijn steentje bij
te mogen dragen aan een fijne sfeer en goed onderwijs op de Augustinus school. Ik
wens iedereen een hele fijne vakantie toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar.

Klassenindeling 2019-2020

1/2a
1/2b
1/2c
3
4
5
6a
6b
7
8

Maandag
Carry
Linda
Marjolein
Sharon
Mirelle
Ton
Mirjam
Sjoukje
Bo
Mieke

Dinsdag
Carry
Linda
Marjolein
Sharon
Sabine
Ton
Mirjam
Sjoukje
Bo
Mieke

Woensdag
Carry
Linda
Maike
Sharon
Sabine
Ton
Mirjam
Sjoukje
Bo
Mieke

Donderdag
Carry
Linda
Marjolein
Sharon
Mirelle
Ton
Mirjam
Marion
Bo
Mieke

Vrijdag
Maike
Linda
Marjolein
Sharon
Mirelle
Sophie
Mirjam
Marion
Bo
Vincent

In dit formatie overzicht ontbreekt juf Margo. Helaas is zij langdurig ziek en zal ook
op korte termijn nog niet kunnen komen werken.

Ook dit jaar zullen we het geld dat voor de werkdrukverlaging van leerkrachten
beschikbaar is, goed inzetten. In het huidige schooljaar hebben we dit geld ingezet
om twee groepen 3 te formeren.
Jaarlijks maakt het team een keuze hoe dit extra geld besteed gaat worden. In het
nieuwe schooljaar willen we dit geld gebruiken om meerdere leerkrachten op
diverse manieren te ondersteunen.
-

Juf Arjanne zal haar tijd als onderwijsassistent verdelen over de groepen 3 en
4 om de leerkracht meerderen dagdelen per week te ondersteunen.
Op vrijdag zal juf Sabine extra hulp geven in groep 4.
Juf Marion zal op maandag extra hulp geven aan leerlingen uit de groepen 5
en 6.
Meester Vincent geeft iedere dinsdag extra hulp aan leerlingen in de groepen
7 en 8.
Op dinsdag coacht Miss Katie de leerkrachten met lesgeven in het Engels.
Juf Anouska geeft op woensdag en donderdag de gymlessen.

Belangrijke ontwikkelingen
-

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Louise aanwezig voor de
directietaken. Vincent is op maandag en woensdag hiervoor vrij geroosterd.
We maken tijd vrij het ontwikkelen van een Talentklas. Dit is bedoeld voor
kinderen die wel wat extra uitgedaagd kunnen worden.
Een goede leerlingenzorg is heel belangrijk. De werkzaamheden van de
Interne begeleiding wordt verdeeld over twee personen: juf Christine en juf
Sophie. Tevens zullen zij de leeshulp in de Leeskliniek verzorgen.
Naast veel lezen, rekenen en taal gedurende de week zullen we op de
vrijdagmiddag starten met ateliers. Hier krijgen de creatieve vakken veel
aandacht.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de directie.
Eindtoets Route 8
U heeft waarschijnlijk in het nieuws wel gehoord over de wijziging van de toets
resultaten van de eindtoets. De mensen die de landelijke scores per toets moesten
maken hebben met de verkeerde getallen gerekend. Hierdoor klopten de adviezen
van een deel van de kinderen niet. De kinderen over wie het gaat hebben een nieuwe
uitdraai meegekregen met daarop de juiste adviezen. Voor het vervolg van de
kinderen in het VO verandert er niets.

Onze schoolscore is dit jaar 213,2 volgens de eerste berekeningen stond dit gelijk
aan havo/vwo. Na de correctie is dit mavo/havo geworden. Het landelijk gemiddelde
is 204 en hier zitten we dus nog steeds ruim boven.

