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1. Roerige periode…
En toen was het zondagavond 15 maart 2020… De mededeling dat alle scholen in Nederland i.v.m.
het Coronavirus gedwongen gesloten moesten worden. En nu? Vragen als ‘hoe gaan we als team
met elkaar om?’, ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen kunnen doorgaan met leren?’,
‘hoe kunnen we het contact met de ouders blijven houden?’, ‘hoe gaan we nu verder?’. Talloze
vragen en onduidelijkheden waar we als team wel snel een antwoord op moesten vinden!
In tijden van crisis kan een team ook juist (nog) sterker worden, nog meer de verbinding met
elkaar zoeken én vinden en nog meer alles uit de kast te halen om door te gaan voor de ‘goede
zaak’!
Het samenstellen van huiswerkbakken voor de kinderen met daarin opgenomen schriftelijk
huiswerk, het ontwerpen en ontwikkelen van nieuw lesmateriaal voor de kinderen, de relatie
leggen met online / digitaal werken, het bellen en mailen met ouders en kinderen om het
wezenlijke contact te kunnen blijven onderhouden en het voortdurend zoeken naar
instructiefilmpjes ter ondersteuning van (nieuwe) leerstof: we hopen van harte dat dit alles toch
heeft kunnen bijdragen aan het realiseren van onderwijs op afstand, voor ons als team vóór die 15
maart een ongekend fenomeen.
En toch, ondanks alle gedane inspanningen, goede wil en het blijvend zoeken naar kansen en
mogelijkheden in deze bijzondere tijd: er gaat niets boven ‘gewoon’ lesgeven en vooral het échte
contact met de kinderen onderhouden, dát hebben we pas echt gemist!!

2. Belangrijke data
-

Maandag 11 mei 2020: start school (in halve groepen).
Donderdag 21 mei 2020: Hemelvaartsdag (vrij).
Vrijdag 22 mei 2020: vrije dag.
Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag (vrij).
Week 26 en 27: voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7.

3. Nieuwe schoollogo De Schakel
Met TROTS willen we ons nieuwe schoollogo onder de
aandacht brengen (zie hiernaast). Gedurende dit
schooljaar heeft een werkgroep, bestaande uit
leerkrachten, een ontwerper én leerlingen uit de
leerlingenraad, zich bezig gehouden met het ontwerpen
van een nieuwe logo. Onze slogan ‘samen leren voor het
leven: ik kan het’ heeft dan ook een prominente plek
gekregen in het logo, waarbij we tevens de verschillende
kleuren van ons SWPBS-beleid in het logo hebben
verwerkt. We hopen dat u het mooi vindt!

4. Startklas
In de vorige nieuwsbrief eindigde ik met de zin: ‘Na de Kerstvakantie (in de maanden januari en
februari) gaan we de derde, vierde en vijfde leerling welkom heten in de Startklas op de Schakel’.
Welnu: ik kan jullie melden dat op dinsdag 3 maart alweer de zesde leerling is gestart en dit aantal
zal de komende maanden nog verder oplopen. Het zorgt in ieder geval op een prettige manier
voor meer dynamiek in de groep.
Elk kind heeft zijn eigen plan van aanpak.
Streven is om elk kind uiteindelijk een plek
te geven in het reguliere onderwijs. Mocht
dit niet lukken, dan wordt samen met
ouder(s) en alle betrokkenen bekeken
welke plek het meest gepast is voor het
kind.
Wat we vooral merken is de sociaal-emotionele groei die elk kind doormaakt. Ook het
enthousiasme van de kinderen valt op. Door de kleinschaligheid en het professionalisme van de
betrokkenen is onder andere veel aandacht voor emoties die kinderen tonen en ook hoe ze
hiermee kunnen omgaan. Qua lesprogramma volgen we in de Startklas het lesprogramma van de
groepen 1 en 2, waardoor er sprake is van een ‘gezonde aansluiting’ als de kinderen zullen
uitstromen. Zowel de kinderen als ook juffrouw Ellen, juffrouw Sylvana en meester Marc genieten
van elke dag in de Startklas!
Met vriendelijke groeten,
Marc Evertz (leerkracht Startklas )

5. SWPBS
Binnen SWPBS staan op onze school de kernwaarden ‘respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid’ centraal. Tot voor kort hingen in onze school deze kernwaarden op met de
welbekende roze en blauwe poppetjes.
In navolging op het nieuwe schoollogo hebben we de ontwerper gevraagd om ook voor de
kernwaarden nieuwe tekeningen te maken die tevens passen bij ons schoollogo. Dit heeft geleid
tot de onderstaande, nieuwe afbeeldingen. Op korte termijn zullen alle kernwaarden dan ook
vervangen worden door deze tekeningen.

6. Tevredenheidonderzoek
Zoals bekend is in de afgelopen periode een uitgebreid
tevredenheidonderzoek afgenomen onder de leerlingen, de
ouders en de medewerkers van De Schakel.
De respons onder de ouders was groot te noemen, maar
liefst 43% van de ouders heeft het tevredenheidonderzoek
ingevuld en daar zijn we heel blij mee! Echter, In verband
met het Coronavirus en het sluiten van de scholen hebben de
leerlingen de vragenlijst nog niet kunnen invullen (dit wordt
verplaatst naar september 2020).
De resultaten van de ouders en de medewerkers zullen op zeer korte termijn bekend worden
gemaakt. Zodra we de uitslag binnen hebben, zullen we deze zeker met u delen. Houd Isy in ieder
geval goed in de gaten!
Namens alle medewerkers van basisschool De Schakel hartelijk dank voor uw deelname!

7. Geen eindtoets groep 8
Zoals reeds bekend had onderwijsminister Arie Slob medio maart 2020 besloten dat er dit
schooljaar géén Eindtoets in groep 8 afgenomen zou worden i.v.m. het Coronavirus en de sluiting
van alle basisscholen in Nederland. Achteraf bekeken een begrijpelijk besluit van de
onderwijsminster, omdat je bij een Eindtoets vooral wil weten (en meten) wat de capaciteiten van
een leerling zijn en je tevens op zoek bent naar een ‘bevestiging’ van het eerdere gegeven
schooladvies. Gezien de sluiting van de scholen en de lesuitval kun je je afvragen of de leerlingen
dan nog de gewenste ‘prestatie’ zouden behalen…

De annulering van de eindtoets heeft dan ook tot gevolg dat het
eerdere afgegeven schooladvies door de groepsleerkracht bindend zal
zijn en niet meer (achteraf) kan worden aangepast. Daarmee wordt
eigenlijk de lijn gevolgd die de laatste jaren in het basisonderwijs
reeds gebruikelijk was: het schooladvies van de basisschool,
gebaseerd op de resultaten die uw kind in 8 jaar behaald heeft, is
leidend te noemen!

8. Wist u dat …
- We als team de kinderen en de ouders ongelooflijk gemist hebben in de afgelopen periode?
- We heel blij zijn dat de school weer (gedeeltelijk) open gaat op maandag 11 mei en we weer
écht contact kunnen hebben met de kinderen?
- We het héél jammer vinden dat het contact met de ouders nog steeds niet ‘live’ mag zijn?
- We zondag 10 mei 2020 alle moeders een fijne Moederdag toewensen?

