Amersfoort, 15 juni 2015

Betreft: informatiebrief 1 bovenschoolse plusklas Educatis

Beste ouders,
Op jl. woensdagavond 27 mei 2015 vond de informatieavond over de bovenschoolse plusklas
plaats. Fijn dat er zo veel ouders aanwezig waren op deze avond! We kunnen terugkijken op
een fijne en goede avond. Tijdens de informatieavond is toegezegd om u via een nieuwsbrief
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de plusklas. In deze nieuwsbrief willen
we u een aantal zaken vertellen.
Benoemingen
In de afgelopen weken hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor de vacature van
leerkracht en de vacature van onderwijsassistent/leraar-ondersteuner van de plusklas. We
zijn blij u te kunnen vertellen dat we voor beide vacatures iemand hebben kunnen benoemen.
Als leerkracht voor de plusklas is benoemd mevrouw (Gerdien) Rouwendal. Zij is moeder van
twee hoogbegaafde kinderen. Als leraar-ondersteuner is benoemd mevrouw (Janet) van
Middelkoop. Mevrouw Van Middelkoop werkt op dit moment al binnen Educatis op de
Johannes Calvijnschool in Amersfoort. In de volgende nieuwsbrief willen we u beiden
leerkrachten aan u voorstellen.
Plusklasdag
Van verschillende kanten hebben we de vraag gehad op welke dag de plusklas zal gaan
draaien. In overleg met de beiden juffen van de plusklas is besloten dat er op de dinsdagen les
zal worden gegeven. In principe wordt er elke dinsdag lesgegeven, behalve tijdens de
vakanties. Een jaarplanning met daarop de lesdagen en vakantiedagen, hopen we u voor de
zomervakantie te verstrekken. Bij deze planning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met de vakanties en vrije dagen van de scholen waar de kinderen vandaan komen. De lesdag
start om 9.00 uur en eindigt om 15.15 uur. Van 8.45-9.00 uur is er een inloopkwartier.
Informatieavond schooljaar 2015-2016
D.V. 1 september 2015 vindt er een informatieavond plaats over de plusklas. Voor deze avond
worden zowel de ouders als de leerkrachten van de kinderen die de plusklas bezoeken
uitgenodigd. Deze avond begint om 19.45 uur.
Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkrachten en wordt u inhoudelijk
geïnformeerd over het programma van de plusklas en wordt u verteld wat de leerkrachten
van de plusklas van u als ouders en van de leerkrachten verwachten. Ook is er ruimte om uw
verwachtingen met de leerkrachten van de plusklas te delen.

Tijdschriften
Voor de plusklas zijn de leerkrachten op zoek naar interessante tijdschriften, zoals
bijvoorbeeld “De Weet” en “de Consumentengids”. Als u dit soort tijdschriften in huis heeft
en niet meer gebruikt, wilt u ze dan afstaan aan de plusklas? U kunt deze tijdschriften aan het
begin van het schooljaar meegeven aan uw kind. Deze tijdschriften zullen een plek krijgen in
de “leesbak”.
Inschrijfformulier
Nog niet van alle ouders hebben we een inschrijfformulier terugontvangen. Wilt u het
inschrijfformulier van uw kind uiterlijk 22 juni 2015 aan de leerkracht van uw kind geven of
het formulier mailen naar: a.vanhell@educatis-rpo.nl?
Met vriendelijke groet,
Mede namens de leerkrachten van de plusklas,
Arjan van Hell
Beleidsmedewerker Educatis

