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Dezelfde schooltijden voor allemaal vanaf 22 maart  
 
Nog nooit hebben we in één kalenderjaar zoveel te maken gehad met wijzigingen in schooltijden. Net 
toen we dachten dat we daar vanaf waren per 1 januari 2021 (we hadden immers met uw inspraak 
besloten over te gaan op een continurooster met nieuwe schooltijden), was de school wekenlang 
gesloten. Vanaf de heropening op 8 februari, hebben we volgens de adviezen de schooltijden toch 
weer enigszins gespreid. De groepen 7 en 8 starten en eindigen al enige weken een kwartier later 
dan de groepen 1 tot en met 6.  
 
De praktijk wijst echter uit dat deze spreiding van tijden, niet bijdraagt aan vermindering van 
onderling contact. Integendeel, het zorgt voor samenkomen en tegelijkertijd binnenkomen van 
leerlingen. Als we gebruikmaken van al onze in- en uitgangen en onze inlooptijd van tien minuten, is 
er een betere doorstroming en spreiding mogelijk. Dus dat gaan we doen. Met instemming van de 
medezeggenschapsraad, zijn de schooltijden vanaf maandag 22 maart voor iedereen:  
 

Inloop  vanaf 08.20 uur 
Start   08.30 uur 
Eindtijd  14.15 uur   
 
 
 
 
Laatste week: tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers 
 
Vorige week kreeg elk oudste kind in een gezin een envelop mee met een stempel van de school 
erop en een inlogcode erin (niet gelinkt aan een kind of ouder), waarmee per gezin enkele vragen 
beantwoord kunnen worden. Het is een heel korte vragenlijst met vragen over de buurt van de 
school, het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), het onderwijsleerproces en informatie en 
communicatie. Wij vragen ook om de school een rapportcijfer te geven.  
 
In 339 gezinnen is de envelop binnengekomen, circa 160 ouders hebben de 
vragenlijst inmiddels ingevuld. Wij rekenen erop dat nog veel meer ouders de 
moeite nemen om mee te doen én deze kans grijpen om van zich te laten 
horen.  
 

MEEDOEN KAN NOG TOT 20 MAART  
 
ALVAST ONZE HARTELIJKE DANK! 
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Onderwijstijdverlenging  
 
Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s in het onderwijs. Wij hebben als school deze subsidie 
aangevraagd en toegekend gekregen. De subsidie is erop gericht om eventuele 
leerachterstanden, veroorzaakt door de schoolsluiting vanwege Covid-19, in te 
halen.   

Dit betekent dat wij in de periode van 22 maart tot aan 
de grote vakantie onderwijstijdverlenging voor een 
deel van onze kinderen gaan aanbieden. De 
ondersteuning wordt voor groep 3 tot en met groep 8 op 
maandag en woensdag na schooltijd in kleine groepen 
aangeboden, zodat we zo intensief mogelijk met de 
kinderen kunnen werken.  
 

De ondersteuning voor de kleuters vindt plaats onder schooltijd. Op maandag en woensdag hebben 
wij hiervoor een onderwijsassistent beschikbaar, zodat alle kinderen profiteren.   
 
Het doel van de ondersteuning is het versterken van de basis en automatiseren van de lesstof. We 
willen veel gebruik maken van bewegend leren en coöperatieve werkvormen, zodat de kinderen 
actief mee kunnen doen na een lange schooldag.  
 
De selectie van kinderen, gemaakt door de leerkracht in samenspraak met de intern begeleider, is 
gebaseerd op criteria opgesteld door het ministerie. Vandaag krijgen de ouders van de betreffende 
kinderen een brief mee, waarmee zij toestemming kunnen geven om hun kind aan dit programma 
deel te laten nemen.  
 
Wij vertrouwen op een positief effect van de onderwijsverlenging voor de betreffende kinderen en 
voor de school.  
 
 
Bloem en eieren en boze buurtbewoners 
 
Nee, we gaan het niet met u over koken en bakken hebben. Maar wel over bloem en eieren! Dat 
blijken ineens populaire ingrediënten om elkaar of ramen mee te bekogelen. Een rare “rage”, als je 
het aan ons vraagt… en aan de boze buurtbewoners die toch al geregeld hun 
beklag bij ons doen en nu ook de plakkerige rotzooi moeten opruimen.  
 
Na schooltijd gebeuren er nog allerlei andere dingen, waar de buurt, de 
school of de supermarkt last van heeft. We vinden het heel vervelend als 
onze leerlingen voor overlast zorgen en wij hebben hier in de klassen over 
gesproken. Wilt u ook het gesprek met uw kind eens aangaan over dit 
onderwerp?  
 
  
Stand van zaken coronabesmettingen 
 
Veel afwezige kinderen (twijfel, verkouden of in quarantaine) en ook enkele kinderen en twee 
personeelsleden getest deze week, maar… negatief! Dus wij kunnen u opnieuw een positieve 
weekbericht sturen: geen klassen naar huis!  
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