
Even bijpraten over… een gereguleerde leerlingaanname 

Op 1 oktober telde de Dr. Schaepmanschool 210 leerlingen die verdeeld zijn over 10 klaslokalen. 

Dat is een mooi aantal dat ook bij de grootte van het schoolgebouw past. We merken echter dat 

we op dit moment meer aanmeldingen krijgen, dan we kunnen plaatsen op school. Dit heeft te 

maken met de doorstroom van nieuwe gezinnen binnen de wijk De Maten, maar heeft ook te 

maken met de bouw van huizen in de wijk Stationskwartier. Over dit grote aantal aanmeldingen 

zijn gesprekken gevoerd in het team, met de MR en met het College van Bestuur van Aves. 

Binnen alle gesprekken heeft de kwaliteit van ons onderwijs de focus; hoe kunnen wij goed  

onderwijs blijven bieden aan onze leerlingen en wat betekent dit voor de groei die we als school 

doormaken? Wij denken daarbij dat te volle klassen niet ten goede komt aan de kwaliteit van het 

onderwijs en hebben daarom een nieuw beleid opgesteld om gereguleerd leerlingen aan te  

nemen. 

Binnen dit beleid hebben we als norm gesteld dat een klas bij 27 leerlingen vol zit. Hierop zijn de 

kleuterklassen een uitzondering; zij lopen richting de zomervakantie wel op tot 30 leerlingen. Bij 

het aannemen van toekomstige leerlingen hebben broertjes en zusjes voorrang op gezinnen die 

nieuw zijn. Daarom is het van belang dat broertjes en zusjes tijdig worden aangemeld, het liefst 

zo spoedig mogelijk. Dit aanmelden gebeurt met een nieuw formulier ‘voorlopig aanmeld-

formulier Dr. Schaepmanschool’. Als het kind 3,5 jaar is, leveren ouders/verzorgers het  

aanmeld– en inschrijfformulier in en kan de inschrijving (mits we de zorg en begeleiding aan het 

kind kunnen bieden) definitief worden.  

Bij kinderen die overstappen naar onze school (door verhuizing of problemen op de huidige 

school) gebruiken we al een aannamebeleid. Een kind kan alleen toegelaten worden, mits wij 

passende zorg/begeleiding kunnen bieden en dit niet ten koste gaat aan het onderwijs aan onze 

huidige leerlingen. Bij dit aannamebeleid is nu ook de regel toegevoegd, dat een klas bij 27  

leerlingen vol zit.  

We willen ouders/verzorgers vragen om broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk aan te melden. 

Dit kan met het bijgevoegde formulier. Zo hebben wij vervolgens zicht op hoeveel nieuwe  

kinderen we daarnaast nog aan kunnen nemen. Ondertussen zijn we in gesprek met de  

gemeente om te kijken wat passende vervolgstappen zijn met betrekking tot nieuwe gezinnen. 

We weten nog niet wat dat voor vervolg gaat hebben, dus hebben we voor nu ingezet op een  

gereguleerde leerlingaanname.  

Deze situatie is nieuw voor school en betekent dan ook zoeken naar een goede, passende manier 

waarbij we recht doen aan ieder kind. Wij willen staan voor kwalitatief goed onderwijs, een 

school waar ieder kind gezien wordt. Voor vragen/opmerkingen kunt u terecht bij juf Marleen. 

Nieuwsbrief  

2-11-2020 



Woensdag groep 3A 

Groep 3A zou op woensdag les krijgen van juf Nadine, maar door de afwezigheid van juf Marijke 

moest juf Nadine op de woensdag voor de kleuterklas. Daarom heeft juf Yvonne afgelopen  

woensdagen de honneurs waargenomen. Dit verloopt goed en daarom willen we deze werkwijze ook 

voor de rest van het jaar aanhouden.   

Facultatieve oudergesprekken 

Op 24 november staan de facultatieve oudergesprekken weer op de agenda. Ouders die vragen  

hebben of bijgepraat willen worden over de ontwikkeling van hun kind, kunnen zich vanaf 13 nov. via 

Parro inschrijven. Als school met ouders af wil spreken, ontvangen ouders voor de 13e het verzoek 

om zich in te schrijven voor een gesprek.  

Coronamaatregelen 

De coronamaatregelen worden ook binnen Aves aangescherpt. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

• We beperken zoveel mogelijk reisbewegingen rondom school 

• We beperken niet noodzakelijke contacten 

• Onderwijs geven aan uw kinderen gaat door en heeft onze prioriteit! 

• Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Bij corona-gerelateerde klachten blijft uw kind thuis. Bij verkoudheid mag uw 
kind naar school. 

• We volgen de algemene richtlijnen van het RIVM. 

Alleen als het noodzakelijk is, mogen volwassen in school komen (en alleen ouders van groep 1/2 

mogen op het plein komen). We hebben deze maatregel al eerder bij de hand gehad en als school 

begrijpen we dat dit geen fijne maatregel is. Helaas wel een noodzakelijke regel. Ouder- of  

zorggesprekken vinden in principe digitaal plaats. Ouderavonden gaan niet door. Komen  

volwassenen wel in school, dan zullen we een aantal vragen stellen (triage) en noteren we mogelijk 

enkele gegevens. Bij het lopen door school wordt gevraagd om een mondkapje te dragen. 

Welkom… 

Hoera voor Sem Reitsma! Hij is op 25 okt. 4 jaar geworden en zit nu bij ’de  

vrolijke vlinders’ van juf Nadine en juf Marijke. Mathis Vos is op 1 nov. 4 jaar 

geworden en zit nu bij ‘de zingende zebra’s’ van juf Marloes en juf Nadine. Op 

dezelfde dag als Mathis is Marleen Maassen ook 4 jaar geworden. Zij zit nu bij 

‘de toffe tijgers’ van juf Ellen en juf Annemarie. Wat gezellig dat jullie alle drie nu op de  

Dr. Schaepman-school zitten! We wensen jullie een heel fijne (leer)tijd toe op onze school. 

Agenda… 

10 nov. AC-vergadering vervalt  

20 nov. Leerlingenraad 

21 nov. Meester André jarig 

24 nov. Oudergesprekken facultatief 



UITNODIGING SINT MAARTEN IJSSELMUIDEN/KAMPEN  

Beste jongens en meisjes / ouders, 

Zoals jullie weten willen we zaterdag 7 november om 18:00 uur het verhaal vertellen van Sint 
Maarten! 

Weten jullie waarom we op 11 november langs de deuren gaan met een lampion? 

Het heeft te maken met zijn mantel en een zwaard....  

Nadat we jullie het verhaal hebben verteld, willen we samen met jullie een lampionnentocht 
gaan maken. 

We willen wel graag weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn zodat er genoeg lampionnen zijn. 

Je kunt je aanmelden op kndijsselmuiden@gmail.com 

Komen jullie gezellig? 

Locatie: Kerk IJsselmuiden 

Werkgroep Kindernevendienst IJsselmuiden 
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