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Algemeen
Beste ouders, Inmiddels zitten we al weer ruim in het
nieuwe jaar. En wat voor een jaar! We zijn nog niet
van het coronavirus af. Sterker nog, het lijkt er op dat
het virus zich makkelijker verspreid. Het is duidelijk
dat de scholen niet eerder dan op8 februari zullen
openen.
De huidige schoolsluiting vraagt veel van kind, ouder
en leerkracht. Naast alles wat, logischer wijs,
moeizaam loopt, willen we ook de positieve aspecten
zien: Ouders krijgen meer zicht op het leerwerk en
vooruitgang van hun kind. Uw zoon/dochter wordt
uitgedaagd meer zelfstandig te werken. En voor de
leerkracht is het een investering in digitale
technieken, waarbij hij/zij uw kind op een andere
manier beter leert kennen.
Neemt niet weg dat hier een prestatie geleverd
wordt door kind, ouder en leerkracht. HULDE!
In deze Nieuwsbrief vooral praktische, actuele
informatie. We kijken samen uit naar een veilige
schoolopening!
Voor nu wenst de De Vuurtoren u gezondheid,
volharding, Hoop en werkplezier;)

mogelijkheden en woonsituaties verschillen. Wij
horen van grote problemen tot ook successituaties in
gezinnen.
Van school uit doet de juf en meester hun best om
kinderen en ouders zo goed mogelijk te
ondersteunen. Wij vragen ouders om de leerkracht te
benaderen bij vragen, maar ook om soms bereikbaar
te zijn voor de leerkracht.
Naast contacten met kinderen en ouders, volgen de
leerkrachten de kinderen via de online computerprogramma’s. Wij zien of kinderen ingelogd zijn
geweest en zien ook de vorderingen. Dit is belangrijk
om het werk af te stemmen en hulp te bieden.

Onderwijs op afstand
In deze periode van schoolsluiting hebben we vol
ingezet op voortzetting van het reguliere
onderwijsprogramma. Hiervoor is veel leermateriaal
mee gegeven naar huis en zijn er instructielessen via
o.a. Teams.

Daarnaast zijn de lessen op de computer belangrijk
voor het inoefenen van vaardigheden. Vrijwel alle
lesprogramma’s zijn gekoppeld aan Basispoort.

Hoe beleven we dit allemaal?
Het mag duidelijk zijn dat niemand dit een fijne
situatie vindt. Het verloop van het thuisonderwijs
verschilt flink in gezinnen. Kinderen, begeleidings-

Computers en inloggen
De meeste kinderen werken met eigen een tablet,
laptop of vaste computer. Soms is een smartphone
even een uitkomst, maar niet om structureel mee te
werken. Ongeveer 40 kinderen werken met bruikleen
tablets van school.
Over wachtwoorden:
Voor Basispoort: Aanmelden gaat via emailadres
van de ouder. Ouders krijgen een wachtwoord via
Basispoort en kunnen zelf het wachtwoord
aanpassen (bij meerdere kinderen ook pincode via
school). Wachtwoord kwijt? Klik op de wachtwoord
vergeten-knop.
Voor Teams: Hier is een kind-emailadres nodig die u
heeft ontvangen van de juf of meester. Eerste keer
ook een wachtwoord. Mocht deze kwijt zijn kan via
Parro-Jan Groeneveld een nieuwe aangevraagd
worden.

Wijzer naar de toekomst

Over besmettingen in school
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In iedere nieuwsbrief houden we u, met in
achtneming van de privacy-wetgeving, op de hoogte
van eventuele besmettingen.
We kunnen u melden dat de leerkrachten op het
moment allemaal zonder coronaverschijnselen aan
het werk zijn. Incidenteel bereiken ons berichten van
een positieve testuitslag in een gezin.

22 feb – 26 feb - Voorjaarsvakantie
9, 11 mrt
- Oudergesprekken?
29 mrt
- Schoolfotograaf?
1 april
- Studiedag, geen lessen?
2 apr – 5 apr - Pasen
26 apr – 7 mei - Meivakantie
13 – 14 mei
- Hemelvaart
24 mei
- Pinksteren
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

Opvang op school
U weet dat de school opvang moet bieden aan
kinderen waarvan ouders in een cruciaal beroep
werken en aan kinderen die in een kwetsbare positie
zitten. Het gaat hier om opvang in de betekenis van:
werkplek, structuur, hulp bij vragen. Landelijk is er
een grote toename, zo ook op de Vuurtoren…..
Op dit moment zijn er dagelijks meerdere clusters
met kinderen om op te vangen. Hiermee zijn iedere
dag minimaal 6 teamleden mee bezig.
Dit laatste betekent een flinke extra last op hun werk.
Mede om die reden zijn we genoodzaakt om de
toestroom waar nodig, te reguleren of aan te passen.

Waardering
In vervolg op de voorgaande informatie, waarin
vermeld wordt, dat er dagelijks 6 leerkrachten met
de opvang gemoeid zijn, hier ook enig inzicht in de
overige taken van de leerkracht: Het samenstellen
van programma’s, ontwerp en opnemen van lessen,
contacten via Teams, Parro, telefoon en het volgen
van resultaten in de computerprogramma’s. Alles bij
elkaar best pittig. Werktijden en werkuren worden
flink overschreden kan ik u melden. Net als de
terechte waardering die collega’s dagelijks
uitspreken richting ouders en kinderen, wordt het
werk van de leerkracht ook gewaardeerd, zo krijgen
zij af en toe terug
van ouders. (zelfs
was daar een keer
een taart..). Dank!
Eigenlijk verdient
iedereen taart…. of
iets
anders
extra’s….
Dus:
trakteer uzelf en uw
kind!

Corona-ziek-quarantaine in het gezin?
Voor straks, als de scholen weer open gaan:
 Kind of iemand in het gezin heeft coronaklachten
(koorts, benauwdheid, vaker hoesten, verlies
reuk/smaak)? Kind blijft thuis.
 Let op: Indien een gezinslid Corona heeft gehad
…dan blijft uw kind nog 10 dagen thuis!
 Kind met Corona blijft minimaal 7 dagen thuis en
kan na 24 uur zonder klachten weer naar school.

Naschoolse activiteiten
De geplande naschoolse activiteiten zijn nog niet
breed met ouders gedeeld. Onderdelen: kleuterdans,
theater, gitaarles. Het is op dit moment nog niet
duidelijk of bij de schoolopening ook de naschoolse
activiteiten zullen starten. Als dat wel zo is, komt er
een uitnodiging om in te schrijven.

Leerlingniveaus
Als in februari de school mogelijk weer open gaat,
gaan we zien wat deze periode heeft gedaan in de
ontwikkeling van uw kind.
De toetsen zullen ons informatie geven over de
hiaten in de leerlijnen. De toetsresultaten zullen
bezien worden in het licht van de omstandigheden.

Groep 8
Groep 8 zit momenteel in een keuze- en
aanmeldingsproces richting het voortgezet
onderwijs. De groep8-ouders ontvangen op korte
termijn hier meer informatie over. In het kort:
Cito lvs-toets wordt te laat gedaan, en zal niet
meewegen in het advies
In plaats daarvan wordt medio februari de NIO
(intelligentieniveau-test) afgenomen. (deelname bij
toestemming van ouders).
De aanmeldperiode is twee weken opgeschoven.
Alle VO-schoolbezoeken zijn digitaal, zie websites.

