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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het kwaliteitsbezoek, versoepelingen co-

rona, privacy voorkeur in Parro aangeven, wanneer de directie aanwezig is en 

wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.  

 

Kwaliteitsbezoek 

Op woensdag 22 september heeft het bestuur onze school bezocht om te on-

derzoeken of onze onderwijskwaliteit voldoende is. De onderzoeksvragen die 

deze ochtend centraal stonden waren: 

• Zijn de leerlingen veilig?  

• Leren de leerlingen voldoende?  

• Is er voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen?  

• Wordt er goed lesgegeven?  

• Hoe gaat de school om met kwaliteitszorg.  

 

Er zijn lessen bezocht, er is gesproken met leerkrachten en met leerlingen van 

de leerlingenraad. De directeur heeft bij de start van het bezoek gepresen-

teerd welke ambities de school heeft en de IB’er Jacqueline presenteerde hoe 

we zicht houden op de ontwikkeling van de kinderen. Uiteindelijk is er een ver-

slag gemaakt en hebben we te horen gekregen wat goed gaat, wat beter 

kan/moet en welke aanbevelingen er geadviseerd worden. We zijn trots op 

het resultaat en we delen dat graag met u.  

 

Het bestuur gaf aan dat het didactisch handelen van onze leraren sterk is en 

dat ze een goede professionele houding hebben. Ook de onderlinge samen-

werking tussen de leerkrachten werd geroemd. De school heeft goed in beeld 

hoe leerlingen zich ontwikkelen en treedt adequaat op als die ontwikkeling 

niet volgens verwachting gaat. Ook heeft de school goed in de gaten hoe het 

gesteld is met de veiligheid van de kinderen. Kinderen voelen zich veilig op 

school.  

 

Natuurlijk hebben we ook enkele aanbevelingen gekregen. Er valt nog wat 

winst te boeken in samenhang tussen verschillende documenten. Bij het ma-

ken en uitvoeren van beleid mogen we nog meer gebruik maken van data en 

literatuur. Het stellen van doelen/verwachtingen kan nog iets scherper. De fo-

cus bij verbetering dienen we niet alleen op meer leertijd en ander aanbod te 

richten, maar meer op het didactisch handelen en het klassenmanagement. 

 

Het mooiste bewaarden de auditoren voor het laatst. Ze waren van mening 

dat we goede kans maken om door de inspectie van het onderwijs beoor-

deeld te worden als ‘goed’. De laatste aanbeveling luidde dan ook: Ga op 

voor goed! We gaan er mee aan de slag.  
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Versoepelingen corona 

De coronamaatregelen zijn door de Rijksoverheid verder versoepeld. We infor-

meren u graag over het gewijzigde beleid en wat dit betekent voor onze 

school. 

 

Kinderen 

Gelukkig hoeven kinderen die klasgenoot zijn van een positief getest persoon 

op school nu niet meer in quarantaine. Ook vervalt het advies te testen op 

dag 5. Deze kinderen kunnen dus naar school, ongeacht of de positieve per-

soon een kind of medewerker is. 

 

We blijven het van belang vinden om u zo goed mogelijk te informeren over 

een besmetting in de groep of klas van uw kind(eren). We streven ernaar u zo 

snel als mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Klas- of groepsgenoten van 

een positief persoon krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoud-

heidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-teststraat. 

 

Voor kinderen die buiten de school een nauw contact zijn van iemand die 

positief is getest, blijven de huidige maatregelen van kracht. 

 

Medewerkers 

Voor medewerkers blijven de adviezen gelden voor nauwe contacten. Als er 

nauw contact is geweest met een positief getest persoon, gaan niet-immune 

medewerkers in quarantaine en laten zich testen op dag 5. Immune mede-

werkers hoeven niet in quarantaine. Ook zij krijgen het advies alert te zijn op 

klachten. 

 

Meerdere besmettingen 

Bij meerdere besmettingen in een groep of klas doet de GGD onderzoek. Dit 

kan ertoe leiden dat de groep alsnog in quarantaine gaat om verdere ver-

spreiding tegen te gaan. 

 

Welke maatregelen gelden nog wel? 

• Scholen melden zich bij de GGD als er sprake is van één of meerdere 

bevestigde besmettingen met Covid-19. De school, leerlingen en ouders 

volgen de instructies van de GGD. 

• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëneregels van het 

RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. 

 

Wat dit betekent op onze school? 

Zoals reeds op Parro gemeld is het weer mogelijk voor u als ouders het school-

gebouw in te komen. Dat is erg fijn natuurlijk. Basisregels blijven van belang 

ook als men gevaccineerd is. Het blijft verstandig elkaar de ruimte te geven 

en dan blijft 1,5 meter een veilige afstand, maar een bezoekje aan de klas 

van uw kind moet ook weer mogelijk worden zonder dat dit invloed heeft op 

de start van de lessen of een enorme hoeveelheid ouders in de school veroor-

zaakt. Wij blijven daarom op dezelfde manier in- en uitgaan. De kinderen lo-

pen zelf naar binnen en de leerkrachten staan bij het hek of bij de deur. Bij 

het uitgaan lopen sommige leerkrachten weer mee naar het plein.  

Na half drie is het weer mogelijk de school in te komen en de leerkracht te 

spreken. We houden hierin graag regie. We willen dat u hiervoor een afspraak 

maakt met de leerkracht. Zo kunnen we nog steeds de veilige afstand garan-

deren. 

 

Uitzondering op deze regels gelden voor ouders met kinderen die voor het 

eerst naar school komen. Zij kunnen meelopen naar het lokaal.  

 

In de klas zullen de groepsleerkrachten met de kinderen blijven zorgdragen 

voor het uitvoeren van de basismaatregelen van hygiëne (regelmatig han-

den wassen en niezen in je elleboog). 
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@edumarevpr.nl 

Internet:  

www.devliegerdt.nl 

Vragen 

De versoepelingen zullen wellicht bij u tot vragen leiden. Via de reguliere tele-

foonnummers kunt u daarvoor terecht bij de GGD. Voor vragen over de 

school, kunt u natuurlijk met Ger of Patricia contact opnemen via vlie-

gerdt@edumarevpr.nl 

 

Privacy voorkeur in Parro aangeven 

We vragen dit jaar niet via een formulier toestemming voor het plaatsen van 

foto’s. U kunt in Parro de privacygegevens van uw kind aanvinken. Helaas mis-

sen wij van een aantal kinderen deze gegevens. Dat maakt het lastig voor 

een leerkracht om te bepalen welk kind bv. op de foto in de Parro-app mag 

en welk kind niet. Wij vragen daarom aan u of u deze gegevens wilt checken 

en/of aan- of uitvinken. Alvast bedankt hiervoor! 

 

Wanneer de directie aanwezig is 

Ger is op woensdag 6, dinsdag 12 en donderdag 28 oktober aanwezig en 

Patricia op maandag 4, donderdag 14 en donderdag 28 oktober. Voor vra-

gen kunt u hen mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt. 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 oktober.   

 

 

Agenda:  

 01-10  Nieuwsbrief 2 

 05-10 Dag van de leraar 

 06-10 Start van de Kinderboekenweek 

 13-10 Leerlingcongres EduMare (Phoebe & Preza vertegenwoordigen ons) 

 15-10 Einde Kinderboekenweek  

 15-10 Herfstvakantie begint om 14.30 uur 

 22-10 Einde herfstvakantie 

 26-10 Techniekdag groep 7-8 

 29-10 Nieuwsbrief 3 


