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Formatie schooljaar 2022-2023 

We zitten nog maar halverwege het huidige schooljaar, toch is er achter de schermen al een 
start gemaakt met het traject rondom de formatie (aantal groepen en bezetting groepen, 
ondersteuning etc.) voor het schooljaar 2022-2023. 
Ik kan hierover in ieder geval al melden dat we met behulp van extra inzet vanuit subsidies en 
de NPO middelen (extra middelen vanuit de coronaperiode) we weer 8 groepen kunnen 
organiseren. 
Dit betekent dat er volgend schooljaar weer 2 groepen 1-2 zullen starten en daarnaast 
enkelvoudige groepen voor groep 3 t/m 8. 
In de loop van het schooljaar, rond de voorjaarsvakantie verwachten we dan weer een derde 
kleutergroep te mogen maken. 
 
Herhaald bericht: Toetsperiode IEP en portfolio 

De IEP-toetsperiode is zo goed als afgerond. 
De meeste toetsen zijn in de groep afgenomen. Voor een aantal groepen zijn de leestoetsen 
buiten de groep, individueel afgenomen. Er zijn wat leerlingen die nog wat toetsen moeten 
inhalen of terug- of door getoetst worden. 
De rapportage van de IEP toetsen vindt op een andere manier plaats dan die van de CITO 
toetsen. 
In het portfolio dat voor de voorjaarsvakantie mee naar huis wordt gegeven vindt u de 
rapportage van deze toetsen op de nieuwe IEP wijze. 
Omdat dit voor u nieuw is zit er in het portfolio een toelichting. 
Daarnaast kunt u tijdens de ontwikkelgesprekken na de voorjaarsvakantie een toelichting 
krijgen door de leerkracht en uw vragen stellen. 
Ook hebben we aanpassingen gedaan in de rapportage van de andere vakgebieden en 
m.b.t. de ontwikkeling van de vaardigheden van uw kind. 
Deze manier van rapporteren past nu ook beter bij de manier van rapporteren die IEP 
hanteert. 
Voordat het portfolio mee naar huis gaat, wordt de inhoud besproken met de leerlingen (in de 
hogere groepen gebeurt dit uitgebreider dan in de lagere groepen). 
We zijn benieuwd hoe u deze aanpassingen ervaart. 
 
Agenda 
   

Maandag 14 februari Nieuwe nieuwsbrief 
  
Activiteiten zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van het  aantal 
coronabesmettingen. Mogelijke versoepelingen onder voorbehoud vanaf de 
voorjaarsvakantie. 
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Bijlagen:  

• KWINK documenten 
 
 


