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Formatieplan schooljaar 2020-2021 
Het formatieplan voor het volgend schooljaar vindt u op het ouderportaal. 
Helaas is het aantal leerlingen op 1 oktober teruggelopen van 118 vorig jaar naar 
113 op 1 oktober 2020. Dat betekent dat er volgend schooljaar behoorlijk wat uren 
minder beschikbaar zijn voor onderwijsassistentie. Wel komen er na die datum 9 
kinderen bij zodat de school uiteindelijk ongeveer hetzelfde aantal leerlingen blijft 
behouden. Om die reden hebben we wat extra geld van Wijdevenen beschikbaar 
gekregen anders hadden we nog verder moeten krimpen in uren. 
 
Hopelijk wordt er in de toekomst nog zoveel gebouwd in Hoogmade dat de school 
weer wat kan gaan groeien. Ik ben in ieder geval ontzettend blij dat het nieuwe 
schoolgebouw er staat. Met het huidige aantal leerlingen was het zeker niet meer 
gelukt om zo’n mooi gebouw neer te zetten. 
  
Door de vermindering van het aantal uren heeft juf Karin helaas minder tijd om de 
leerlingen te begeleiden en moeten we afscheid nemen van juf Inge en juf Helen. 
Heel jammer want we hebben het afgelopen jaar veel tijd kunnen steken in de extra 
ondersteuning van onze leerlingen. 
 
Juf Inge zien we echter weer terug want zij gaat de opleiding voor leerkracht volgen 
via het zij-instroomtraject. Ze gaat haar stage lopen op ter Does bij juf Wanda en juf 
Nicolette in groep 3.  
 
Dan krijgt ter Does zoals bekend met ingang van het volgend schooljaar een nieuwe 
directeur, Geeske Hoogenboezem. Zij is inmiddels al een aantal keren op school 
geweest en we zijn bezig met de overdracht van de directietaken. 
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Afscheidsfeest 8 (door Rob) 

 
“We hebben leuk nieuws te melden! Het is mogelijk om een afscheidsfeest te 
organiseren voor groep 8. We gaan dat doen op vrijdag 26 juni en er zit een 
overnachting bij.” 
 
Dit nieuws kon ik afgelopen woensdag delen met de ouders en leerlingen van groep 
8. Het leverde vele positieve reacties op. Fijn om die te mogen ontvangen! Het was 
zoeken naar mogelijkheden om coronaproof wat te kunnen doen. Op kamp gaan in 
groep 8 en een afscheidsfeestje horen er nu eenmaal bij… De hele crisis gooide flink 
wat roet in het eten. Na verspoeling van de regelgeving kwamen er toch wat 
mogelijkheden. Deze hebben we kunnen combineren en zodoende hebben we een 
programma opgesteld. 
 
Volgende week vrijdagmiddag gaat groep 8 op de fiets naar een nieuw klimpark in 
Alphen. Drie leerkrachten zullen hen vergezellen. Daarna gaan we barbecuën, volgt 
er een avondprogramma met bonte avond én mogen we een nachtje slapen op 
camping de Freek!!  
 

Wat onwijs gaaf dat we daar een nachtje mogen 
verblijven. Lekker in een tent slapen, gezellig met je 
eigen klas op pad en speciale activiteiten! 
 
We zijn ontzettend blij dat we de kinderen in groep 8 dit 
kunnen bieden met inachtneming van de geldende 
regels. De begeleiders hebben er heel veel zin in en de 
kinderen ook. 

 

Afscheidsavond groep 8 (door Rob) 

In een eerdere TDM maakten we bekend dat er dit jaar een 
heuse afscheidsfilm wordt gemaakt. De opnames zijn zo goed 
als afgerond, de montage vordert gestaag. Maar hoe ga je dit nu 
bekijken rekening houdend met allerlei voorschriften? Daar zijn 
we nog mee bezig, zodra het helemaal rond is delen we dit mee 
via het Ouderportaal. De eerder gecommuniceerde datum van 
15 juli blijft staan.  
 
 

Studiemiddag dinsdag 23 juni 
 
Op 23 juni is er weer een studiemiddag. 
De groepen die om 8.30u beginnen zijn om 12.00u vrij. 
De groepen die om 8.45u beginnen zijn om 12.15u vrij. 
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Bouwend Nederland op ter Does 
Berry Borst heeft op ons verzoek een aantal balken in stukken gezaagd zodat de 
kinderen ze kunnen gebruiken als bouwblokken. Ook heeft hij een aantal pallets 
aangeleverd voor het grote werk. Zo kan er weer volop gebouwd worden op het 
educatieve schoolplein. En reken maar dat er veel gebruik van worden gemaakt. 
Heb je als ouder ook houtblokken over die kinderen kunnen gebruiken om te 
bouwen, laat het even weten via  info@terdoes.nl  
  

 

 
 
 

 

mailto:info@terdoes.nl
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Werken met het continurooster 

Al enige weken werken we met een continurooster. In het begin met kleine groepen 
en nu inmiddels weer met hele groepen. In een rondje onder de leerkrachten stuitte 
ik op de onderstaande ervaringen. 
Een groot deel van de leerkrachten geeft aan dat het nogal wat vraagt van zowel 
leerkrachten en van de kinderen. Ze ervaren de pauzes als te kort, er is te weinig tijd 
om even op te laden, fatsoenlijk te kunnen eten en echt tot rust te komen. De 
leerlingen hebben na korte pauzes moeite om weer geconcentreerd aan de slag te 

gaan en voor de leerkrachten is het behoorlijk 
uitputtend om zonder fatsoenlijke pauze in één 
keer door te werken. Zij pauzeren nl. tegelijk met 
de kinderen en moeten dan dus ook toezicht 
houden zodat er van een echte pauze geen 
sprake is. Ze staan tussen 8.30u en 14.30u 
volledig op scherp en dat vraagt nogal wat 
energie. Gelukkig vangen onze 
onderwijsassistenten hier en daar een pauze op.  
Leerkrachten geven ook aan dat de sociale 
momenten ontbreken. Er is geen gezamenlijke 
ochtend- en middagpauze meer, zonder 

kinderen, om even met elkaar te zitten uit te rusten en het ook eens ergens anders 
over te hebben. Die middagpauze waarbij alle leerkrachten bij elkaar zitten in de 
personeelskamer wordt zeer gemist. 
Tussen de middag zijn er ook geen momenten meer om bv de materialen voor 
handenarbeid- en tekenlessen klaar te zetten, kinderen individueel te spreken, 
boeken in te schrijven, tafels op te zeggen enz. Alles moet in een hoog tempo 
gebeuren, zelfs het eten en dan zie je zeker ook bij kinderen dat hun energie voor 
leren opraakt en de concentratie afneemt. Veel leerkrachten ervaren een hogere 
werkdruk en vragen zich af wat dat voor effect kan hebben als je langere tijd  zo moet 
werken op de gezondheid. Toch klinkt er hier en daar ook een positief geluid door 
waarin wordt aangegeven dat in de middag gewoon kan worden doorgegaan en er 
geen nieuwe start hoeft te worden gemaakt. Fijn is ook dat er af toe een kwartiertje 
pauze wordt overgenomen door een onderwijsassistent. Ook de eindtijd is prima 
want zo kan er ’s middags nog heel wat worden gedaan. 
Momenteel wordt er door ons gewerkt aan een onderzoek over het continurooster 
wat aan het eind van het schooljaar wordt aangeboden aan de MR. Natuurlijk zullen 
daarin ook de ervaringen die we de afgelopen weken hebben opgedaan worden 
meegenomen. Wordt vervolgd. 
 

Vastenactie (door Twan Goes en Jeanne Borst) 

 

 
Op 12 en 13 maart, nog net op tijd, hebben we de vastendoosjes uitgedeeld op 
basisschool ter Does. We hebben verteld over de kinderen uit Kameroen, 
Bangladesh en Kenia die graag naar school wilden of een opleiding wilden gaan 
volgen. En toen kwam Corona en gingen hier de kinderen niet meer naar school en 
konden we hen niet meer enthousiast maken om te sparen. Maar gelukkig zijn er nog 
26 kinderen die hun doosje hebben bewaard en misschien wel hebben 
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doorgespaard. De opbrengst van deze doosjes is € 134,97. Wat nog een heel mooi 
bedrag is. Onze complimenten en onze hartelijke dank. Ook namens al die kinderen 
die nu boeken kunnen gaan kopen om te studeren. 
MOV Twan Goes en Jeanne Borst-Oudshoorn 
 

Agenda 
  Di 23  Studiemiddag (alle leerlingen zijn vrij) 
  Vr 26  Mini SVD groep 8 
Juli  Vr 3  TDM/ Rapport groep 2 
 

Tot slot 
We wensen iedereen weer een heel fijn weekend toe. 
 
 
Ook Alex werkt Corona-proof! 
 

 


