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Nieuws uit het Onderwijs.     
 

 

Laatste formatie update 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u de informatie over de formatie voor het 
nieuwe schooljaar gegeven. In deze formatie was nog 1 vacature. Gelukkig kunnen 

we u vertellen dat deze vacature is ingevuld! Yvonne Lozeman is de nieuwe duo 
collega van juf Jorina. Zij zal op woensdag en donderdag voor groep 3 op Holk 

Doornsteeg staan. Hiermee is het laatste gaatje in de formatie opgevuld en kunnen 

we in het nieuwe schooljaar met een volledige bezetting gaan starten. 

Juf Yvonne heeft gisteren al kennisgemaakt met de leerlingen tijdens het 

doorschuifuur. 

 

Juf linda gaat de peuteropvang op Holk Galjoen verlaten. Zij werkt sinds januari 
op zowel Holk als de Koningslinde. Linda gaat na de vakantie helemaal op de 

Koningslinde werken.  

In de formatie nieuwsbrief hebben we u al nieuwe collega´s voor de opvang 

voorgesteld. Er wordt nu volop geroosterd om een evenwichtige samenstelling van 

het team voor de opvang te maken voor beide locaties.  

 

Studiedagen/vrije dagen in het nieuwe schooljaar 

In het nieuwe schooljaar hebben we 3 vrije dagen gepland. Dit zijn de vrijdag voor 

de kerstvakantie en de vrijdag voor de zomervakantie. Op woensdag 23 maart is 
er een studiedag van de stichting. De andere vergader -en studiemomenten 

plannen we in het komende jaar buiten de lestijden om. 

De volgende dagen zijn de leerlingen vrij: 

Vrijdag 24 december 

Woensdag 23 maart 

Vrijdag 08 juli 

 

Kalender 

In de afgelopen 2 jaar heeft u aan het begin van het schooljaar een papieren 

kalender ontvangen. Deze kalender gaan we niet meer laten maken maar vanaf 
het nieuwe schooljaar staat er een kalender op de site met de actuele informatie. 



Kindcentrum Holk: Vernieuwend   |   Kennis    |   Lef    |   Verbinding 

 
 
 

 

Zie het verschil! 

Als er wijzigingen in de kalender zijn dan staan deze ook altijd in de nieuwsbrief 

vermeld. 

 

Nationaal programma onderwijs(NPO) 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over het Nationaal Programma 
Onderwijs. Dit programma richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs 

tijdens en na corona. Hiervoor komt de komende 2,5 jaar in totaal € 8,5 miljard 
beschikbaar. Voor de beide locaties van ons kindcentrum is er bijna €150.000,- 

beschikbaar wat we kunnen inzetten. In de afgelopen weken hebben we een plan 
gemaakt hoe we deze financiën gaan inzetten ten gunste van de leerlingen, het 

onderwijs en de professionalisering van de leerkrachten. Vanuit de menukaart van 
het ministerie hebben we keuzes gemaakt die passen bij ons kindcentrum en ons 

onderwijsconcept. Dit plan is met het team en de MR besproken en goedgekeurd 

om uit te gaan voeren. We zetten de middelen op de volgende manieren in: 

• Een-op-een begeleiding van leerlingen 

• Individuele instructie 

• Instructie in kleine groepen 

• (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 

• Digitale technologie 

• Inzet van materialen 

• Scholing en professionalisering van teamleden opvang en onderwijs 

In het komende jaar zullen we u via de nieuwsbrief inhoudelijk op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen in het onderwijs en de opvang en de uitvoering van 

onze plannen. 

  

Continurooster komend schooljaar 

Bij deze sturen we u nog een keer het overzicht van het rooster zoals we dat vanaf 

het komend schooljaar gaan draaien. 

KC Holk zal met ingang van maandag 30 augustus 2021 met een continurooster 
van 4 gelijke schooldagen en een korte woensdag tot 12.30u gaan werken. Hierbij 

hebben we ervoor gekozen om de huidige opzet van de roosteropbouw in de 

groepen te blijven hanteren. Dit betekent het volgende voor de groepen: 

 

Maandag 8.30 – 14.30 uur Groep 1-8 

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur Groep 1-8 

Woensdag 8.30 – 12.30 uur Groep 1-8 

Donderdag 8.30 – 14.30 uur Groep 1-8 

Vrijdag 8.30 – 14.30 uur  Groep 1 vrij 

Groep 2 vrij  (10x vrijdagochtend naar 

               school tussen maart en juni) 

Groep 3 vrijdagochtend naar school  
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Zie het verschil! 

              (08.30-12.00u)  

Groep 4-8 Tot 14.30u naar school 

 

Belangrijk nieuws over de aanmelding van 2,3,4 jarigen voor Holk-Doornsteeg! 

Heeft u een kind dat in november 2, 3 of 4 jaar is? En wilt u dat uw kind naar 

Kindcentrum Holk Doornsteeg gaat? Of is uw kind 4 jaar en al begonnen op Holk 

Doornsteeg? Dan is deze informatie belangrijk! 

 

Voor onze nieuwe locatie Doornsteeg zijn wij bezig met het aanvragen van een 

registratienummer waarmee het onderwijs wordt bekostigd. We kunnen zo’n 

registratienummer krijgen, o.a. wanneer voldoende ouders hun belangstelling 
registreren. Wanneer we in aanmerking komen voor het registratienummer -en 

daarmee de bekostiging-, kunnen we ons onderwijs nog beter inrichten, wat ook 

uw kind ten goede komt. 

 

Daarom willen we u vragen om uw belangstelling voor ons kindcentrum kenbaar 

te maken bij DUO. DUO is het uitvoerend orgaan vanuit het ministerie van 

onderwijs, dat o.a. toeziet op het verstrekken van onderwijsfinanciering. 

 

LET OP: Alleen een aanmelding bij ons is niet voldoende, u wordt vriendelijk 

verzocht uw belangstelling ook kenbaar te maken bij DUO. Graag dit ook invullen 

als uw kind al 4 jaar is en op Holk Doornsteeg is begonnen of gaat beginnen! 

 

Hoe registreert u uw belangstelling bij DUO? U kunt uw belangstelling voor 

Kindcentrum Holk – Doornsteeg registreren door een ouderverklaring af te geven. 

U kunt dit doen wanneer uw in november 2021 2, 3 of 4 jaar oud is. 

 

Ga naar het initiatief Kindcentrum Holk – Doornsteeg: https://tinyurl.com/holk-

ouderverklaring 

 

U hebt hiervoor een DigiD nodig. Houd ook het burgerservicenummer (BSN) van 

uw kind bij de hand. Het invullen op de beveiligde website van DUO kost ca. 5 

minuten. 

 

Geen verplichtingen  

Met het afgeven van de ouderverklaring verplicht u zich tot niets. U kunt elk 

gewenst moment de ouderverklaring intrekken. Uw verklaring van belangstelling 

moet bij DUO geregistreerd zijn vóór 15 oktober 2021. 

 

Meer weten over het afgeven van een ouderverklaring? Ga dan naar · 

https://duo.nl/particulier/ouderverklaring-voor-nieuwe-scholen/ 

https://kindcentrum-holk.nl/aanmelden-duo/ 

https://tinyurl.com/holk-ouderverklaring
https://tinyurl.com/holk-ouderverklaring
https://duo.nl/particulier/ouderverklaring-voor-nieuwe-scholen/
https://kindcentrum-holk.nl/aanmelden-duo/
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Zie het verschil! 

of neem contact op met Kees Spee, directeur kindcentrum Holk 

(directie.hk@pcogv.nl) . 

 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! We hopen u en uw kind binnenkort 

op onze locatie te mogen ontvangen! 

 

 

 
Kalender  

 
12 en 13  juli  Afscheid groep 8  

14  juli  Uitzwaaien groep 8 
15  juli  Laatste schooldag(leerlingen zijn vrijdag 16 juli vrij) 

30  augustus    Eerste schooldag 
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