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Algemeen

Verscherpt veiligheidsbeleid scholen

Na een schoolsluiting en draaien met halve groepen,
verwelkomen we in maart weer hele groepen in de
school. Afgelopen maanden was het voor kinderen,
ouders en leerkrachten een uitdaging om het leren
van kinderen zo goed mogelijk doorgang te laten
vinden.
Vanuit dat oogpunt is het goed dat alle kinderen weer
dagelijks naar school kunnen en de leerkrachten
weer ‘gewoon’ het fysieke onderwijs kunnen
verzorgen.
Kijken we naar de kans op verspreiding van Covid-19,
dan is de volledige schoolopening wel weer
spannend: meer kans op besmettingen. Om
verspreiding in scholen zo goed mogelijk in te
dammen heeft de overheid verschillende
maatregelen afgekondigd.
Als school hebben we besloten om nog even het
continurooster aan te houden om zo min mogelijk
beweging in en om de school te hebben. We
vertrouwen er op dat u dit waardeert, gezien de
omstandigheden.
Alle informatie vindt u in het Protocol school open 1
maart.

De overheid heeft bij het open gaan van de scholen
verscherpte regels opgesteld om meer besmettingen
te voorkomen en met name verspreiding tegen te
gaan. Zie het Protocol. Hier de belangrijkste regels:
 Bij een positieve testresultaat van een leerling of
leerkracht, heeft de hele groep 10 dagen geen
school. Bij een negatieve testuitslag op de 5e dag
mag kind en leerkracht weer naar school.
 Aangescherpt ‘snottebellenbeleid’: Kinderen
met ziekteverschijnselen blijven thuis.
Zie verder het Protocol school open 1 maart
Verder zijn in
school ook alle
mogelijke
maatregelen
genomen,
waaronder:
continurooster.
Het
het
protocol school
open 1 maart,
staat staat alles uitgewerkt.

Onderwijs
LET OP: Continurooster v.a. 1 maart tot ..
Zie het Protocol school open 1 maart
Een continurooster helpt om minder mensen in en
rond de school te hebben en geeft in de klas minder
beweging tussen kinderen. Vandaar dat we voor de
komende periode dit zo hebben georganiseerd mede
na raadpleging van de MR. Voorlopig geldt dit voor
4 weken.
Het continurooster in het kort:
 8.30 - 14.45 uur. (Inloop om 8.20 uur)
 Kinderen eten met de leerkracht in de klas
 Gr 3-8 in 2 shifts tussen de middag een half uur
buitenspelen
onder
begeleiding
van
overblijfmedewerkers.
 Kleuters spelen tussen de middag vrij in de
speelzaal
onder
begeleiding
van
overblijfvrijwilligers Zij spelen op een ander
moment langer buiten met de eigen juf.
 Eten en drinken dus voor de hele dag meenemen
Daar u in principe geen keus heeft, draagt de school
de kosten van de vrijwilligersvergoeding in deze
periode.

Net als vorige keer zijn er verschillen in de
vorderingen van leerlingen. In de groep zal er extra
instructie zijn voor leerlingen met hiaten en tevens
ruimte gegeven worden aan kinderen die verder
kunnen. De toetsen helpen ons hier inzicht in te
hebben.
In school hebben we momenteel op drie dagen extra
ondersteuning van leerkrachten. Zij zullen ingezet
worden waar nodig.
De vergrootte vaardigheid in computergebruik geeft
ook kansen om individueel effectief vaardigheden in
te slijpen. Komende week verwachten we 24 nieuwe
tablets voor extra inzet.

Rapport en oudergesprek
De rapporten baseren we vooral op daadwerkelijk
behaalde resultaten op de methode toetsen. Deze
geven een indicatie in hoeverre uw kind de
behandelde leerstof beheerst. Daar kinderen nu
soms de kans niet gehad hebben om iets te begrijpen
of inoefenen en het feit dat we minder
toetsresultaten hebben, maakt dat de gemiddelden

Wijzer naar de toekomst

oneerlijk en ongefundeerd kunnen zijn. We zullen
dus een aangepaste rapportage geven.
De oudergesprekken zullen we begin april plannen
en een vorm van rapportage ontvangt u dan voor die
tijd. Data volgen nog.
De citotoetsen die we regulier in januari afnemen,
worden nu medio maart afgenomen. Deze helpen
ons te bepalen waar uw kind/de groep extra oefening
in nodig hebben. De resultaten worden uiteraard
bezien in het licht van de huidige tijd.

Over besmettingen in school
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
kunnen werken. Incidenteel bereiken ons berichten
van een positieve testuitslag in een gezin. De
kinderen blijven dan ook thuis (zie protocol).
Een positieve testuitslag van een kind in de
voorjaarsvakantie maakte wel dat in de vakantie 2
groepen zijn geïnformeerd.
In geval van een positieve testuitslag neemt de GGD
altijd contact op met de school en bespreekt de
situatie. De GGD adviseert op basis van het geldende
beleid. De school volgt de adviezen op. In de praktijk
betekent dit dat ouders van de betreffende groep
een GGD-brief zullen ontvangen via school. Een voor
de hand liggende maatregel is dat de groep dus
minimaal 5 dagen thuis zal zijn. Zie verder het
protocol.

Groep 8
Groep 8 heeft een advies
voor een middelbaaronderwijs-niveau gekregen
op basis van resultaten
afgelopen
jaren,
leerhouding
en
een
capaciteitentest die we
recent hebben ingelast.
Dat is de NIO. De inzichten die resultaten gaven
hielpen school
een
passend
advies te geven.
Tot 5 maart
hebben
de
groep 8-ers de
gelegenheid
zich
in
te
schrijven op een
VO-school. De
toelating wordt
1 april bekend.
Adviezen 2021:

Kleutergroepen
De Vuurtoren heeft dit jaar een relatief grote
instroom van nieuwe leerlingen. Dit maakt dat we
voor de komende maanden een groepje leerlingen
van groep 1 doorschuiven naar groep 2, wat daarbij
een groep 1/2 wordt. Ouders zijn hierover bericht.
Zo’n aanpassing heeft twee kanten. Om recht te
doen aan de kinderen zullen er op meer momenten
extra handen zijn in de groep.

Corona-ziek-quarantaine in het gezin?

 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.

Kalender 2020-2021
… april
- 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

Kinderen weer blij op school te zijn
Afgelopen maand mochten de kinderen weer naar
school. En dat ze vonden het allemaal fijn! De ouders
waarschijnlijk ook ;). Juffen en meesters konden weer
helemaal hun ding
doen in de groep
en dat voelt ook
goed! Via Parro
zijn de nodige
sfeerfoto’s
al
gedeeld.

Tot slot
Helaas is dit weer een heel corona-gerichte
nieuwsbrief geworden. Noodzakelijke informatie om
te delen. Voor de kinderen In de groepen is de focus
uiteraard volledig gericht op het samen leren. Alleen
in de organisatie en omgang zijn er aanpassingen.
Met u kijken we uit naar een tijd dat we weer normaal
school kunnen zijn. Voor nu is het van belang dat we
een open communicatie hebben in deze periode.

