
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

Vervangingsperikelen 
Wellicht hoort u van uw kinderen dat de leerkracht even afwezig is 

of dat er elke week meerdere leerkrachten voor de groep zijn 
verschenen. 
Inderdaad; op sommige dagen is het een logistieke uitdaging om 

alle groepen bezet te hebben. Een leerkracht mag nog steeds niet 
werken wanneer hij/zij verkoudheidsklachten heeft of er andere 

COVID-gerelateerde zaken spelen in de thuissituatie. Gelukkig gaat 
het testen echter steeds sneller waardoor de afwezigheid inmiddels 
behoorlijk ingekort is. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de reguliere redenen waarom iemand 
er niet kan zijn. Zeker in deze tijd van het jaar. Wanneer wij voor 

langere tijd structurele veranderingen voorzien, zullen we kinderen 
en ouders van betreffende groep(en) informeren. In alle andere 

gevallen proberen we e.e.a. steeds zo goed mogelijk op te vangen 
en het onderwijs aan uw kind(eren) te continueren. Gelukkig 
beschikken we over een flexibel team en lukt het nog steeds om 

lesuitval te voorkomen. 
 

 

Subsidie Covid-19 

Tijdens de sluiting van de scholen vorig schooljaar door COVID 19 is er door eenieder thuis heel hard 

gewerkt.  

De maanden thuisonderwijs als gevolg van het coronavirus hebben echter bij een aantal leerlingen voor wat 
vertraging of een mogelijke leerachterstand gezorgd. Aan het einde van het schooljaar zagen we bij enkele 

kinderen onvoldoende groei bij rekenen en/of spelling. Het kabinet heeft 244 miljoen beschikbaar gesteld voor 
inhaal- en ondersteuningsprogramma’s op scholen, bedoeld voor leerlingen die als gevolg van de coronacrisis 
extra ondersteuning nodig hebben. Deze subsidie is door  QliQ voor al haar scholen aangevraagd en 

toegekend. Er zitten echter wel allerlei voorwaarden aan zodat dit niet voor elk kind van toepassing is. Dat 
betekent concreet dat we op de Vendelier ruim 50  kinderen extra ondersteuning kunnen bieden gedurende 

30 weken op de vakgebieden rekenen en/of spelling waarover we ons nadien moeten verantwoorden. Ouders 
van leerlingen waarvoor de subsidie beschikbaar is krijgen hier op korte termijn van de leerkracht bericht 

over.  
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Sinterklaas 

Beste ouders, 
Volgende week is het zover! 

Sinterklaas brengt op vrijdag 4 december een bezoekje aan onze school.    
Hoe en wat, dat blijft een verrassing! 
We gaan er een fijn Sinterklaasfeest van maken met groep 1 t/m 8! 

Groetjes namens de werkgroep Sinterklaas 

 
 

 
Basisschoolapp  
Vorige week heeft u allemaal een bericht in de persoonlijke inbox ontvangen met het verzoek aan te geven 
waar we beeldmateriaal van uw kind mogen plaatsen. 

Vele ouders hebben dit inmiddels ingevuld, dank daarvoor. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan 
verzoeken we u dat alsnog z.s.m. te doen. 

U heeft zowel een bericht in de persoonlijke inbox als in de mail ontvangen. Het is echter alleen mogelijk het 
formulier in te vullen via de app, en niet via de mail.  
We willen de social mediakanalen voornamelijk gebruiken voor nieuws dat anders via bijvoorbeeld 

weekbladen verspreid zou worden. De informatie uit de groepen blijft via Klasbord in de Basisschoolapp 
lopen. Ook in het kader van vacatures is social media helpend. Dit hebben we onder andere ervaren doordat 

de ontstane vacature veelvuldig is gedeeld op met name Facebook.  
 
Verder bereiken ons verschillende berichten dat 't Vaandel minder wordt gelezen en 

bepaalde belangrijke mededelingen of data niet aankomen omdat u geen directe 
melding meer krijgt. Dat gaan we vanaf deze week aanpassen.  

U ontvangt voortaan een pushmelding.  
 


