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NIEUWSBRIEF
Welkom op Jenaplanschool Atlantis
WATERPRET

Vakanties
Pinksteren
5 juni 2016
Junivakantie
19 – 23 juni
Zomervakantie
start woensdag 19
juli
Studiedagen
Studie tweedaagse
ma. 26 & di. 27 jun
2017

Afgelopen maandag, 29 mei, was het tropisch warm in Amsterdam. De ideale
gelegenheid om met elkaar te spetteren! De hele middag was de school buiten te
vinden en was de sfeer gezellig en uitbundig.
In de onderbouw hebben de kinderen in een badje en met waterpistolen gespeeld. We
kregen een ijsje en genoten van het mooie weer!
In de middenbouw kregen we ook een ijsje. In die tijd ging meester Bram in het badje
zitten spetteren.
Ook de bovenbouw heeft ijs gegeten en heeft heerlijk in de zon gelegen.

ATLANTIS NAAR TWEEJARIGE STAMGROEPEN
Om beter tegemoet te kunnen komen aan de (onderwijs)behoefte van de leerlingen van
Atlantis, hebben we besloten om met ingang van volgend schooljaar over te gaan op
tweejarige stamgroepen. Dit besluit is donderdag tijdens een ouderkring verder
toegelicht.
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Ongeveer de helft van de Nederlandse Jenaplanscholen werkt inmiddels met
tweejarige stamgroepen. De belangrijkste redenen die hiervoor genoemd worden zijn
de opbrengsten, passend onderwijs (het kunnen inspelen op de behoefte van de
leerlingen) en praktische uitvoerbaarheid (werkdruk). Ook Jenaplanschool Atlantis
worstelt met deze vraagstukken.
Het werken in driejarige stamgroepen vraagt veel van de stamgroepleider; op
didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied. We gaan uit van les geven op drie
niveaus; basis, meer en weer. In een driejarige stamgroep betekent dit het aanbieden
van lesstof op minstens negen niveaus. Daarnaast hebben we pluskinderen en
kinderen die onder de reguliere leerlijn zitten. Zo komen we in een gemiddelde
stamgroep op minstens elf niveaus van lesgeven.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de oorzaken van de soms grillige
onderwijsresultaten heeft Atlantis de Scholenbeurs aangevraagd. Met deze subsidie
zijn we naar het rekenonderwijs gaan kijken. De uitkomsten van dit onderzoek gaven
aanleiding om een plan van aanpak voor het verbeteren van het rekenonderwijs te
schrijven. Een andere belangrijke uitkomst was het advies om goed te kijken naar de
organisatie van het onderwijs. De organisatie (in stamgroepen) zou meer afgestemd
moeten worden op de brede populatie van Atlantis.
Dit hebben we onderzocht door andere Jenaplanscholen te bezoeken, gesprekken met
de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) te voeren en te kijken naar eerdere
onderzoeken naar twee- en driejarige stamgroepen.
De conclusie is dat wij denken dat het voor het onderwijs beter is als we volgend
schooljaar in tweejarige stamgroepen gaan werken. Dat worden dan de groepen 1-2, 34, 5-6 en 7-8. We realiseren ons dat dit voor alle kinderen een nieuwe groepsindeling
betekent. Atlantis heeft nu tien stamgroepen. Helaas moeten we volgend jaar
bezuinigen, door een daling van het leerlingenaantal (al vorig schooljaar) en de
inkomsten. We gaan sowieso van tien naar negen stamgroepen, ook als de
vasthouden aan driejarige stamgroepen. Het leek ons dan ook een natuurlijk moment
om dit te doen.
Het team is momenteel hard aan het werk om het werken in tweejarige stamgroepen
vorm te geven. Zij doen dit met de volgende doelen voor ogen:




Beter inspelen op de behoefte van de leerlingpopulatie
Opbrengsten (in brede zin) verhogen
Werkdruk verlagen

We zijn en blijven een Jenaplanschool, dus gericht op een brede ontwikkeling. Maar we
zullen ook keuzes moeten maken. Een van die keuzes is dat we de focus in 2017-2018
leggen op het goed invoeren van het werken in tweejarige stamgroepen en het
uitvoeren van het plan van aanpak rekenonderwijs. We willen maximaal de tijd steken
in ons onderwijs. Dat betekent niet dat we niet samen blijven vieren of er geen uitjes
meer zijn, maar in mindere mate dan ouders en kinderen nu van ons gewend zijn.
Gelukkig mogen we al vaak rekenen op de hulp van ouders. Ook dat zullen we meer
moeten gaan doen. We rekenen op uw begrip en medewerking.
De medezeggenschapsraad (MR) moet nog advies over het voorstel uitbrengen. Dit zal
uiterlijk 3 juli gebeuren. We verwachten op 7 juli de nieuwe groepsindeling bekend te
zullen maken. De criteria op basis waarvan we dat doen, zijn we momenteel aan het
opstellen en zullen we over enkele weken bekend maken.
Uiteraard staan zowel MR als het team open voor alle suggesties. Deze kunnen
gemaild worden naar:
mr.atlantis@amonsonderwijs.nl
natalie.mathot@amosonderwijs.nl
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VERNIEUWD PODIUM

Dankzij meester Rob en zijn tapijtlegkunsten hebben we een prachtig vernieuwd
podium.
Met hulp van juf Ina heeft meester Rob nieuwe vloerbedekking uitgezocht en deze zelf
gelegd. De trappen zijn helaas niet meer te redden. Daarvoor komen binnenkort nieuwe
in de plaats.

AFSCHEID SCHOOLSCHRIJVER
Tien weken lang hebben we genoten van de inspirerende, enthousiaste lessen van
onze schoolschrijver Rian Visser. Kinderen hebben werk bijgehouden in een speciale
map en enkelen hebben dit werk zelfs uit hun hoofd voorgedragen tijdens de viering.
Na schooltijd gaf Rian nog extra workshops in de Talentenklas, waar kinderen hun
eigen boek hebben gemaakt.
Afgelopen dinsdag vertrokken de middenbouw en schakelklas met de cultuurbus naar
Stadsschouwburg om feestelijk afscheid te nemen van onze schoolschrijver. Het
theater zelf was al heel indrukwekkend, met prachtige trappen en rood tapijt. Rian liet
een app zien van haar prentenboek Het Toverstokje. In het boek zelf schudt het hele
huis door elkaar, wat op de app ook echt te zien en zelfs te doen is. Via de app store is
deze app te downloaden voor tablet en smartphone. Voor kinderen in de onder- en
middenbouw een echte aanrader, maar ook de aanwezige bovenbouwkinderen,
leerkrachten en ouders vonden het grappig om te zien!
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Na deze demonstratie vertrokken we naar de Rabozaal voor het geweldige theaterstuk
Mees Kees. De schrijfster van dit boek, Mirjam Oldenhave, vertelde het hele verhaal uit
haar hoofd terwijl de tekenaar Rick de Haas live illustreerde! Zelfs het combo deed
mee en viel in de rol van Dreus, Jackie, Sep, Tobias en Rachida. Het publiek kreeg vaak
ook een rol, om mee te zingen en mee te doen aan een fantastische topo-quiz.

Vandaag nam Rian afscheid van onze school. We hebben veel van haar geleerd en we
zullen haar missen!
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ONDERBOUW
In de onderbouw is deze week ons nieuwe thema gestart. We hebben het in de klas
over ridders, kastelen, draken en prinsessen. We leren wat een ridder allemaal aan
heeft, zoals een harnas en een helm. Ook leren we over wat een ridder allemaal goed
moet kunnen om een echte dappere ridder te zijn.

MIDDENBOUW
We zijn deze week begonnen met ons thema over de middeleeuwen. We hebben het
verhaal van Hugo de Groot gelezen en wilden graag naar Slot Loevestein.
We gingen uitrekenen of we genoeg geld hadden om daarheen te gaan. We hebben
opgezocht dat scholen voor kinderen 7 euro 50 betalen en voor volwassenen 13 euro
50. Een bus schatten we op een paar honderd euro. We hebben dus vooral een
spaarpot nodig…
U kunt natuurlijk ook zelf naar Slot Loevestein! Voor alle informatie, kijk op
slotloevestein.nl

BOVENBOUW
Herkansing Praktijkexamen Verkeer
Voor de meeste kinderen uit de bovenbouw is het Praktijkexamen Verkeer verleden
tijd. Een aantal kinderen kon tijdens het eerste examen om verschillende redenen niet
meedoen of vonden dat examen iets te lastig. Deze kinderen hebben afgelopen
donderdag in en rond het Erasmuspark nog een kans gekregen om hun 'kunnen' te
tonen. We wachten met spanning af of deze kinderen het felbegeerde diploma mogen
ontvangen.
LVS – toetsen (Eind van het jaar)
De leerlingen van groep 6 en groep 7 maken de komende weken twee weken de
toetsen van het LeerlingVolgSysteem.
Groep 8 – Voorbereidingen Musical
De leerlingen zijn al begonnen met de voorbereidingen van de musical. Nadat er een
paar donderdagen een brainstormsessie werd gehouden, weten de kinderen nu in
welke vorm zij hun musical gaan gieten. Het belooft een bijzonder spektakel te
worden, maar de rest houden we nog even geheim (=verrassing!)
Juf Odile heeft een dochter
Wij, leerkrachten, konden onze ogen bijna niet geloven toen wij afgelopen maandag
een app- berichtje met een foto kregen van juf Odile; een foto van een prachtige baby.
Twee weken nadat haar zwangerschapsverlof in was gegaan, is zij de gelukkige
moeder van Merle geworden. We wensen haar en haar partner Max heel veel geluk met
de kleine meid.

