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Nieuwsbrief 23 oktober 2020

Inleiding 

In deze nieuwsbrief voornamelijk nieuws over de 

digitale oudergesprekken van volgende week en 

delen we onze aangescherpte corona-maatregelen 

met u. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Corona-maatregelen 

Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd 

over de corona-maatregelen die zijn ingegaan na de 

herfstvakantie; dus per afgelopen maandag 19 

oktober.  

Hieronder herhalen we deze regels nogmaals: 

- De deur van de school zal voortaan weer op 

de gebruikelijke tijd, van 8:20 uur open gaan. 

De leerlingen die alsnog wat vroeger naar 

school komen, kunnen even wachten op het 

plein tot de deur open gaat. 

- We willen u vragen of u zoveel mogelijk uw 

kind, waar dat kan, zelfstandig naar school 

kunt laten komen. Dit maakt de situatie bij het 

brengen en halen rustig en overzichtelijk. 

- Enkel de ouders van de kleutergroepen 

wachten óp het schoolplein. We vragen de 

ouders van groep 3 t/m 8 te wachten achter 

het hek van het schoolplein.  

- Daarnaast willen we u vragen of u er op wilt 

letten dat de looproute naar de hoofdingang 

van de school helemaal vrij houdt. Zo kunnen 

de leerkrachten met de kinderen naar buiten 

komen en zorgen dat iedereen veilig de 

school verlaat. 

 

Daarnaast zijn de regels afgelopen week verder 

aangescherpt. 

In principe zijn alle gesprekken alleen mogelijk in 

digitale vorm. Als ouder bent u enkel nog welkom in de 

school op afspraak en op expliciete uitnodiging van 

de leerkracht, de intern begeleider of directie. 

Daarbij vragen we u om bij binnenkomst in de school 

een mondkapje te dragen tijdens uw  

verplaatsingen door de school. Zodra u op de plek van 

bestemming bent (dat kan de klas zijn, of de plek van 

het gesprek waar u voor uitgenodigd bent) kan u het 

kapje weer afzetten. 

Deze extra maatregel is enkel voor mensen van 

buitenaf die de school binnenkomen, zoals ouders, 

elektriciens, monteurs, leveranciers e.d. 

De leerlingen, ons vaste personeel en de vaste 

partners waar we mee samenwerken hoeven géén 

mondkapje te dragen. 

 

Daarnaast bewaren alle volwassenen te allen tijde de 

anderhalve meter afstand tot elkaar. 

De leerlingen onderling hoeven geen afstand te 

bewaren; dit blijft ongewijzigd. 

 

Als u toch, bij hoge uitzondering, bent uitgenodigd 

voor een gesprek op school, dan hanteren we hier 

dezelfde voorzorgsmaatregelen als de gespreksronde 

in september: 

De gesprekken n gevoerd worden in het eigen lokaal, 

met voldoende ventilatie. 

Wanneer het gesprek fysiek op school plaatsvindt, dan 

wordt dit strak georganiseerd met: 

• Het vooraf stellen van de triagevragen 

• Het ontsmetten van de handen 

• Het buiten wachten tot u wordt opgehaald 

voor het gesprek 

• Het volgen van het éénrichtingsverkeer in de 

school 

• Het dragen van een mondkapje tijdens 

verplaatsingen in de school 

• Het continu bewaren van 1,5 meter afstand 

 

We vertrouwen in uw medewerking bij het opvolgen 

van deze maatregelen. 

 

Voortgangsgesprekken digitaal 

Inmiddels hebben de ouders van groep 4 t/m 8 zich 

kunnen intekenen op een oudergesprek, waarin de 

voortgang van uw kind wordt besproken. Deze 

gesprekken zullen dit keer digitaal gaan plaatsvinden, 

i.v.m. de aangescherpte Corona-maatregelen. 

Wellicht dat het eerder geplande tijdstip inmiddels 

gewijzigd is. In dat geval bent u hierover al 

geïnformeerd door de leerkracht(en) van uw 

kind(eren).  

 

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hebben begin 

oktober de leerlingvolgsysteemtoetsen van IEP 

gemaakt. Deze toetsen vervangen de toetsen van het 

Cito leerlingvolgsysteem die tweemaal per jaar 

werden afgenomen. 

De IEP-toetsen zullen ook tweemaal per jaar worden 

afgenomen, echter is er nu een eerste moment in 

oktober aan toegevoegd, waarmee het totaal dit jaar 

op 3 toetsmomenten komt. 

In januari en mei zullen de volgende afnames zijn. 

 

In het oudergesprek zal de uitslag van deze eerste 

afname van de IEP-toets worden besproken.  

Omdat deze toetsen en de bijbehorende uitslagen 

'nieuw' voor ons én voor u zijn, is het voor ons allemaal 

soms even wennen aan de nieuwe vorm van het 

aflezen van deze resultaten. 

Om er voor te zorgen dat u goed voorbereid aan het 

gesprek kunt deelnemen, vindt u in een eerder 

gestuurd bericht via de schoolapp een link naar een 

informatiefilmpje waarin uitgelegd wordt hoe de IEP te 

werkt gaat en hoe u de resultaten kunt interpreteren. 

Onze intern begeleiders juf Gabriëlle en juf Elsje leggen 

in dit filmpje alles zo duidelijk mogelijk aan u uit. 

Vragen over de toets en de afname hiervan kunt u 

stellen in het oudergesprek van volgende week of de 

week erna. 

 

De ouders van de leerlingen uit groep 8 worden 

uitgenodigd voor een iets langer gesprek (15 minuten) 

waarbij ook de uitslag van de NIO-toets van 17 

september wordt besproken en waarin het voorlopig 

advies voor het VO wordt gegeven. 
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De ouders van de groepen 1/2 worden ook 

uitgenodigd voor een gesprek, dat ofwel telefonisch of 

digitaal, via Microsoft Teams plaats zal vinden. 

 

Uitnodiging voor de gesprekken 

De gesprekken zullen georganiseerd worden via 

Microsoft Teams. U krijgt hier een uitnodiging voor via 

uw e-mailadres. Het is niet noodzakelijk dat u zelf de 

Microsoft Teams heeft geïnstalleerd als app. U kunt ook 

via uw browser als gast deelnemen aan het gesprek. 

 

Wel is het goed om te beseffen dat u voor het 

oudergesprek een laptop, tablet of pc nodig heeft, 

met daarin een goed werkende camera of webcam 

en een microfoon. 

 

Het is nieuw terrein. We moeten hier samen een weg in 

vinden en hopen op uw begrip en medewerking 

wanneer dit niet helemaal zo soepel loopt als dat we 

graag zouden willen. 

 

 

 


