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Nieuwsflits 17 

  
   

  
            15 juni 2021  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

18 juni Studiedag 
leerkrachten 

Leerlingen zijn vrij van 
school. 

5 juli –  
9 juli 

Leesweek 2021 Alle leerlingen 

12 juli Doorschuifuurtje Alle leerlingen 

12-13 
juli 

Kamp groep 8 Leerlingen groep 8 

14 juli Zomerfeest in de klas Alle leerlingen 

14 juli Afscheid groep 8 Leerlingen groep 8 

16 juli Laatste schooldag Leerlingen zijn om 12.00 
uur vrij van school 

 
 
1. Groepsindeling in schooljaar 2021-2022 
2. School- vakantie en studiedagen in schooljaar 2021-2022 
3. Gegevens taal- en rekentoetsen delen, anonimiseren en 

gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek 
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1. Groepsindeling in schooljaar 2021-2022 

Goed nieuws! In 2021-2022 start basisschool de Komeet met 12 
groepen. Er zijn iets minder leerlingen aankomend schooljaar. In 
de onderbouw komen wat kleinere groepen. Met de reguliere 
bekostiging van het basisonderwijs zou dat financieel niet lukken. 
Zoals u in het nieuws kon lezen is er aankomend schooljaar wat 
extra geld voor het (basis)onderwijs. Daarmee lukt het nu dus om 
met 12 groepen te starten en extra personeel in te zetten voor 
groepen waar dat nodig is. De groepsindeling wordt als volgt: 
 
Groep 1-2A  Groep 1-2B  Groep 1-2C 
Groep 3A  Groep 3B 
Groep 4A  Groep 4B 
Groep 5A 
Groep 6A 
Groep 7A  Groep 7B 
Groep 8A 
 
Eind juni maken we in de klas bekend welke leerkracht(en) uw 
kind krijgt. De huidige leerlingen in de groepen 2 komen in groep 
3a en 3b. Die groepen stellen we samen op basis van een fijne 
verdeling van jongens en meisjes en een evenredige verdeling 
van onderwijsbehoeften voor de groepen. We gaan er van uit dat 
u er alle vertrouwen in heeft dat we dit weer zorgvuldig 
uitvoeren. Wensenlijstjes van ouders kunnen we helaas niet 
gebruiken bij het samenstellen van nieuwe groepen. De 
leerkrachten weten gelukkig heel goed met wie uw zoon of 
dochter fijn samen speelt én leert op school. 
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2. School- vakantie- en studiedagen in schooljaar 2021-2022  
Vanaf volgend schooljaar werken we met het vijf-gelijke-dagen-
model. Alle leerlingen gaan dan van 08.30 – 14.00 uur naar 
school. Op vrijdagen voor een vakantie zijn alle leerlingen om 
12.00 uur vrij van school. Het rooster met school- vakantie- en 
studiedagen ontvangt u bij deze nieuwsflits en staat ook op 
www.dekomeetmalden.nl.  
 

3. Gegevens taal- en rekentoetsen delen, anonimiseren en 
gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek 
De scholen van SPO Condor, waaronder basisschool de Komeet, 
gaan gegevens van toetsen delen voor wetenschappelijk 
onderzoek. Het CBS gaat de gegevens voor ons anonimiseren. In 
deze brief voor ouders kunt u meer lezen over de zorgvuldige 
verwerking van die gegevens en het onderzoek. Heeft u bezwaar, 
laat dat ons dan weten voor 9 juli. 
 

Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
Ingezonden berichten en vorige Nieuwsflitsen lezen? Klik dan hier! 
 

- Actie van onze fijne buren van Lime voor het goede doel 
(u kunt ook zonder bon bij Lime bestellen) 

- Petitie voor een fietscrossbaan in Malden 
- Beleefkeuken,  
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http://www.dekomeetmalden.nl/
https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
http://www.cbs.nl/
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/530292/20210615-Ouderbrief-NCO.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/530292/20210615-Ouderbrief-NCO.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/pagina/433227/Nieuwsflits
http://www.nieuwjaarsbon.nl/
https://fietscrossbaan.nl/
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/526881/Beleefkeuken.pdf

