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Agenda  

21 juni Groep 8 draait het derde en vierde uur mee in het VO 

21 juni ZAT 

22 juni Rapporten mee PO 

25 en 26 juni Oudergesprekken PO 

28 juni MR-vergadering 

29 juni Uitslagen herexamens 

2 juli Afscheidsfeest groep 8 

3juli Rapporten mee en oudergesprekken VO 

4 juli Pannenkoekendag groep 8 

5 juli Laatste schooldag 
Modderochtend 
Middagafsluiting in eigen groep 
Flessenpost en schoolwijzer mee 
19.30 uur diploma-uitreiking 
Start zomervakantie t/m 12 augustus 

 

Algemeen 

Inspectiebezoek 

Afgelopen dinsdag, 19 juni, heeft de Inspectie van het Onderwijs het VO van onze school nu ook met 

een voldoende beoordeeld. Wij zijn ontzettend blij en trots dat de inspectie het vertrouwen in de 

ontwikkelingen van De Jutter heeft uitgesproken. We bedanken hierbij ook graag de leerlingen en 

ouders die met de inspectie in gesprek zijn geweest, ouders die hebben geholpen de school op te 

ruimen, en alle ouders die ons gesteund hebben. Het is voor ons duidelijk dat de toenemende prettige 

samenwerking met de ouders ons enorm geholpen heeft en helpt. 
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Vacatures en sollicitatiegesprekken 

De laatste schoolweken zijn aangebroken. Dat betekent veel hectiek om de organisatie voor het 

komende schooljaar in orde te maken. In dat kader zijn er in de week van 25-29 juni 

sollicitatiegesprekken. Er is nog vacatureruimte in het PO (mevrouw Middendorp gaat een dag minder 

werken en de heer Visser krijgt tijd voor coördinatie) en in het VO (nask, wiskunde, beeldende 

vorming/CKV en economie). Mevrouw Kuiper heeft elders een baan als leerkracht economie 

geaccepteerd en is komend schooljaar niet meer inzetbaar op De Jutter. 

Gezien de getoonde interesse op de uitgezette vacatures hebben we er vertrouwen in dat we het 

nieuwe schooljaar met een voltallig team kunnen starten. We houden u op de hoogte. 

Strandfeest 

Gisteren, 20 juni, hadden we een schoolfeest op het strand. Het PO was op het strand van 09.30-

13.00 uur en het VO had een strandfeest van 19.30-22.30 uur. De leerlingen van het VO hebben 

vandaag daarom de eerste twee uur vrij gekregen. Ontzettend leuk was dat de leerlingenraad het 

feest had georganiseerd en dat leerlingen van het VO de spelletjes op het feest van het PO hadden 

bedacht en begeleidden. Veel dank daarvoor, dat was geweldig. 

 

Onderwijs 

PO 

Musical groep 8 

De musical van groep 8 was een groot succes. De zang en het spel waren echt erg goed. Meester 

Cees had een mooie afscheidsfilm met foto’s gemaakt en de leerlingen uit groep 7 hebben enorm 

geholpen met de decors.  

Afronding groep 8 

Vandaag, 21 juni, draaien de leerlingen van groep 8 het derde en vierde uur mee in het VO. 

Klankbordgroep 

Inmiddels hebben zich twee ouders aangemeld voor de klankbordgroep PO. Meer aanmeldingen zijn 

uiteraard nog welkom. We plannen een startbijeenkomst in de eerste schoolweek van het schooljaar 

2018-2019. 

 

VO 

Examens 

Onze twee examenkandidaten hebben na een intensieve training van vier dagen met de leerkracht 

Engels op 20 juni hun herexamen gedaan. We hopen er het beste van. Op 29 juni is de uitslag.   

Klankbordgroep 

De klankbordgroep en de MR zijn vanwege het inspectiebezoek veel op school geweest en hebben 

samen met de ouders van de OR ook mede gezorgd voor een gezellig en opgeruimd gebouw. In de 

jaarplanning zullen we bijeenkomsten met de klankbordgroepen PO en VO opnemen. We zetten de 

overleggen met ouders over de ontwikkelingen in ons onderwijs heel graag voort. 


