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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over een corona update, formatie en nieuw
schooljaar, eindtoets groep 8, de oudertevredenheidpeiling, extra handen, meivakantie, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.
Corona update
Sinds 15 april zijn er voor de scholen aangepaste protocollen beschikbaar. De
protocollen worden door de PO-raad landelijk na elke persconferentie aangepast. Daarna worden ze bij EduMare besproken in het zogenaamde ‘kernteam’.
Dit team komt met verplichtingen en noodzakelijke maatregelen (deze dienen
te worden opgevolgd) of dringende adviezen (deze zijn niet verplicht en niet in
alle situaties haalbaar, er is dus ruimte voor invulling op schoolniveau). Dit keer
een samenvatting van de bevindingen van het kernteam.

Er is met name gekeken of de protocollen alweer ruimte bieden voor het meer
toelaten van externen (vrijwilligers / professionals) en voor het mixen van groepen. Er worden geen wijzigingen opgemerkt in de actuele protocollen. Er is op
dit moment dus geen aanleiding om op basis van de protocollen over te gaan
op ruimer beleid ten aanzien van het toelaten van externen en het mixen van
groepen.
Dringend advies
Het kernteam adviseert ons daarom dringend terughoudend om te gaan met
het toelaten van externen in de school. Ze stellen dat school een zorgvuldige
afweging moet maken en de voor- en nadelen goed af moet wegen t.o.v. de
risico’s op besmettingen. Scholen dienen ernaar te streven het vermengen van
cohorten zoveel mogelijk te beperken.
Gymlessen
Vooralsnog zijn de gymlessen binnen niet doorgegaan. Het huidige protocol
geeft nog geen aanleiding voor wijzigingen. Wellicht worden er tijdens de persconferentie van 11 mei versoepelingen aangekondigd.
Schoolkampen
Een aantal scholen heeft aangegeven toch graag op kamp te gaan. Er is inmiddels navraag gedaan bij de GGD en bij andere schoolbesturen. De GGD
raadt dit soort activiteiten in principe af. Na overleg met andere schoolbesturen
ziet het kernteam, onder strikte voorwaarden, wel mogelijkheden voor het organiseren van schoolkampen. Deze mogelijkheden zijn ook gecheckt bij de GGD.
In eerste instantie is het van belang dat zowel ouders en personeel erachter
staan. Er zal hierover dus goed afgestemd moeten worden met de ouders en
leerkrachten van de betreffende groep. We realiseren ons dat hierdoor verschillen tussen scholen zullen ontstaan.
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Schoolreizen (uitjes)
Het kernteam kan zich voorstellen dat in navolging van bovenstaande ook
binnen scholen de vraag zal volgen of er schoolreizen georganiseerd kunnen
worden. Dit kan alleen als de cohorten niet vermengd worden. Vervoer met
een bus waarin meerdere groepen zitten, is dus niet mogelijk. Ook hier geldt
dat er geen uitjes georganiseerd kunnen worden op locaties waar zich ook
andere groepen bevinden, zoals pretparken, musea en dierentuinen bijvoorbeeld. Er wordt wel nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een goede afweging van het organiseren van dit soort activiteiten in relatie tot de onderwijsresultaten. Op een aantal scholen is het aan te bevelen alle beschikbare onderwijstijd te gebruiken voor het geven van onderwijs.
Fysieke bijeenkomsten
Het protocol is duidelijk over het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Activiteiten zoals teamvergaderingen, studiedagen, vieringen of ouderavonden
vinden plaats op afstand, dus niet op school. Het protocol geeft aan dat personeel alleen aanwezig dient te zijn voor het lesgeven en niet voor andere
zaken.
Terugkoppeling regioraden
In de regioraden is gevraagd waarom op de scholen in sommige gevallen
afgeweken wordt van de adviezen van de GGD (bijvoorbeeld bij het niet toelaten van verkouden kinderen die negatief getest zijn) en in andere gevallen
juist heel strikt wordt vastgehouden aan deze adviezen (zoals het in quarantaine plaatsen van een groep). Het antwoord is als volgt. De GGD geeft adviezen op basis van medische gronden, bijvoorbeeld rondom de quarantaines en wij volgen deze. In sommige situaties nemen wij ook organisatorische
overwegingen mee bij de keuzes die we maken.
Tot zover de adviezen van het kernteam die we ter harte nemen. We hopen
dat het aantal besmettingen landelijk gaat dalen en dat het zorgstelsel wordt
ontlast en dat we op termijn weer wat kunnen versoepelen. Tot die tijd: Hou
vol, blijf gezond en houdt u a.u.b. aan de richtlijnen en hygiëne maatregelen!
Formatie en nieuw schooljaar
Onze formatie stond al jaren min of meer vast. We hebben al weer enige tijd
vier groepen, de leerkracht verdeling voor het nieuwe schooljaar was vaak
geen verrassing en we kennen alle personeelsleden al lang. Dat gaat echter
veranderen volgend schooljaar.
Zoals u misschien weet is juf Iris in blijde verwachting. Haar zwangerschapsverlof begint in de zomervakantie. Ze hoopt na de kerstvakantie weer te kunnen
beginnen met werken. We wensen haar een fantastische zwangerschap toe.
Haar verlof betekent dat we na de vakantie een leerkracht krijgen die haar
gaat vervangen. Dat is anders dan gewoon.
Vervolgens heeft Juf Astrid aangegeven dat dit haar laatste schooljaar is. Ze
heeft de pensioengerechtigde leeftijd in zicht en besloten aan het eind van
dit schooljaar te willen stoppen. Astrid werkt vanaf 1999 op De Vliegerdt. Ze is
32 jaar lang een ‘vaste waarde’ op school geweest, waar we altijd op konden rekenen. Haar gaan we missen! Ze zal nog afscheid nemen, maar nu alvast heel fijne jaren toegewenst.
Maar ook juf Anita heeft aangegeven dat ze toe is aan haar pensioen. Ook zij
gaat na de zomervakantie genieten van een leven zonder werk! Zij is als 21jarige net afgestudeerde onderwijzeres gestart op De Vliegerdt en rondt haar
loopbaan hier ook af. Zij neemt na 43 jaar OBS De Vliegerdt afscheid van
school! Moeilijk om de school voor te stellen zonder juf Anita! Haar gaan we
ook ontzettend missen natuurlijk, maar we gunnen haar het welverdiende
pensioen.
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We zijn ze beiden heel erg dankbaar voor hun enorme inzet al die jaren en
we weten zeker dat we namens een enorme groep personeel, ouders en
kinderen spreken. BEDANKT!!!!!!!
Dit alles bij elkaar vormt een behoorlijke wijziging in ons personeelsbestand.
Toen we het te horen kregen was het voor ons best een schok en we kunnen ons voorstellen dat we hierin niet alleen staan. We gaan aan het eind
van dit schooljaar afscheid nemen van Astrid en Anita. Natuurlijk zijn ze onvervangbaar, maar we zijn nu toch al enige tijd bezig met het zoeken naar
goede vervangers. Wellicht heeft u de wervingsadvertenties al eens voorbij
zien komen.
Dat proces vordert gestaag. Zodra we de groepsverdeling en de formatie
rond hebben zal nieuw personeel zich in ieder geval voorstellen in de
nieuwsbrief. We hopen hierover eind mei, begin juni duidelijkheid te kunnen
geven.
Eindtoets groep 8:
Vorige week heeft groep 8 de Route 8 eindtoets gemaakt. Het advies voor
de middelbare school hebben de kinderen echter al eerder ontvangen.
Waarom nemen we deze eindtoets dan nog af?
Het advies van de eindtoets gebruiken we als objectief tweede gegeven,
dat het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. De eindtoets meet de kennis en vaardigheden van een leerling. Terwijl wij in het advies ook andere aspecten als werkhouding en motivatie meewegen. Het
schooladvies weegt het zwaarst. Valt de eindtoets hoger uit, dan zijn wij verplicht om het advies te heroverwegen en eventueel bij te stellen. Bij een lagere eindtoetsscore blijft het advies staan.
Daarnaast gebruikt de onderwijsinspectie de onderwijsresultaten om te
waarborgen dat leerlingen voldoende kennis en vaardigheden opdoen en
verplicht scholen om een eindtoets af te nemen. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. De uitslag van
deze toets verwachten we halverwege de maand mei te ontvangen.
Ouder tevredenheidspeiling 2021
De oudertevredenheidspeiling kan vandaag, 30 april, nog ingevuld worden.
Heel erg bedankt voor iedereen die de moeite genomen heeft de vragenlijst in te vullen! Vandaag hebben we nog één keer een herinneringsmailtje
gestuurd naar respondenten die nog niet hebben gereageerd. Het kan vandaag nog. Vannacht wordt de peiling gesloten.
Extra handen
Vanaf vorige week helpt juf Mariette (van GVO) ons twee ochtenden in de
week met het begeleiden van kleine groepjes kinderen. Juf Mariette mag
geen GVO geven, omdat we de groepen dan moeten mixen en dat mag
nog niet. Maar ze wil ons wel graag helpen bij het leren van de kinderen.
Dat vinden we fijn. Bedankt juf Mariette.
Meivakantie
Vanmiddag 12 uur begint de meivakantie. Om twaalf uur zijn de kinderen uit
en kunnen ze gaan genieten van twee weekjes welverdiende vakantie. De
lessen beginnen weer op maandag 17 mei op de gewone tijd.
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Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 18, donderdag 20 en woensdag 26 mei op school
aanwezig. Voor vragen kunt u hem mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 april 2021.

OBS De Vliegerdt
Achterweg zz 2c
3216 AB Abbenbroek
Telefoon:
0181-662559
E-mail:
vliegerdt@edumarevpr.nl
Internet:
www.devliegerdt.nl

Agenda:



30-04 Nieuwsbrief 9



30-04 Studiemiddag (Deze middag gaat wel door!) (alle kinderen vrij)



3 t/m 14 mei Meivakantie



17-05 Weer naar school



17-05 OV overleg



24-05 Pinksteren (alle kinderen vrij)



28-05 Nieuwsbrief 10

