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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
Personeel
Personeel
Meester Ruben start na de kerstvakantie met zijn studie. De studie heet Master Educational Leadership
(MEL) en duurt twee jaar. Middels deze Master worden de deelnemers opgeleid tot excellent schoolleider,
met als doel om de onderwijspraktijk op de eigen school te verbeteren. Meester Ruben heeft voor deze
studie een lerarenbeurs toegewezen gekregen en mag zich voor de lesgevende taken laten vervangen.
We hebben gekeken naar een construct waar meerdere leraren en kinderen profijt van hebben en zijn tot de
onderstaande verdeling gekomen wat betreft de dinsdag.
Juf Karin is die dag de leerkracht van groep 6, juf Esther is die dag de leerkracht in groep 7a en 7b (groep 7
verhuist die dag tijdelijk naar het extra lokaal) en meester Jan is op dinsdag de leerkracht van groep 8.
Meester Jan heeft al meerdere dinsdagen in groep 7b/8 gewerkt.
Op woensdagen hebben we vanaf het begin van het schooljaar een extra leerkracht ingezet. Juf Karin
ondersteunde en begeleidde (groepen) kinderen uit groep 6,7 en 8 onder andere met spelling, rekenen en
begrijpend lezen. Vanwege het construct op de dinsdag verwachten we van de leerkrachten van groep 6,7
en 8 deze ondersteuning nu grotendeels in de eigen groep te kunnen geven. Daarmee hebben we de extra
leerkracht op de woensdag vrijgespeeld, zodat hij/zij op woensdag inzetbaar is in de groepen om onder
andere:
 Juf Monique te faciliteren, zodat zij ook onder lestijd verder kan werken aan haar taken en
opdrachten als taal – en leesspecialist.
 Juf Tamara te faciliteren, zodat zij ook onder lestijd kan werken aan haar taken en opdrachten als
specialist jonge kind.
 Juf Gerrie te faciliteren, zodat zij onder lestijd kan werken aan opdrachten vanuit haar eenjarige
opleiding tot coördinator rekenen.
 Groepjes kinderen te ondersteunen en te begeleiden en/of de leerkrachten te ondersteunen in de
groep.

Het team van de St. Cyriacus wenst alle kinderen en ouders alle
goeds voor het nieuwe jaar
met heel veel
lente ‘hoop’
zomerse ‘warmte’
herfst ‘geluk’ en
winterse ‘geborgenheid’
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