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Inleiding

Nadat de school weer geopend is, moeten we blijven kijken naar wat er kan. We laten ons
hierbij leiden door de richtlijnen vanuit de PO-Raad (die de aanwijzingen volgt van het ministerie en het RIVM) en ons bestuur. Dan gaat het niet alleen over roosters en het wel of
niet openstellen van de school, maar ook over de wijze waarop wij u informeren over de
voortgang van uw kind.
Over een aantal zaken kunnen we oprecht zeggen dat wij een goed beeld hebben van de
kinderen. Er zijn ook onderdelen waarover we dit minder goed kunnen omdat we niet precies weten onder welke condities een prestatie is geleverd. Bijvoorbeeld of in de thuissituatie het kind veel of weinig hulp en ondersteuning heeft gehad. Ook zijn er zaken die gedurende de periode onderwijs op afstand maar beperkt aan bod zijn geweest. Wat wij in het
rapport invullen is dat wat we zeker weten. Bij alles wat we invullen vergelijken we het
kind met zichzelf. Waar stond het kind in februari, voor de coronacrisis, en waar staat het
kind nu. De komende weken worden met name die toetsen afgenomen die een goed
beeld geven van waar een kind staat en wat het nodig heeft na de zomervakantie. We
starten vanaf dinsdag 2 juni met de toetsen voor het leerlingvolgsysteem (LOVS).
We voeren “gewoon” de rapportgesprekken, maar er zijn aanpassingen. Onderdelen van
het rapport worden ingevuld, onderdelen worden niet ingevuld en de start van het rapportgesprek zal vooral gaan over het welbevinden van uw kind na deze roerige periode.
In het protocol vanuit de PO-raad en van ons bestuur staat dat deze gesprekken zoveel
mogelijk digitaal te voeren. De rapportgesprekken gaan dus digitaal en alleen in individuele situaties wijken we hier van af. Als we dit doen moeten we ons goed houden aan alle
richtlijnen rondom hygiëne en veiligheid en moeten zowel de leerkracht als de ouder instemmen met een ‘live’ gesprek.
Hoewel de school 6 weken dicht was en vanaf 11 mei voor de helft van de kinderen open,
wil dat niet zeggen dat de leerkrachten niet tot weinig hebben gewerkt. Sterker nog veel
collega’s hebben de afgelopen maanden, en ook nu ook nog, ruim meer uren gemaakt
dan “normaal” bij hun aanstelling hoort. In de jaarkalender staan dit schooljaar nog 2 studiedagen en deze studiedagen blijven ook staan. De eerste studiedag wordt gebruikt om
alle gegevens (inclusief de toetsen van het LOVS) van de kinderen te duiden (wat is er voor
het vervolg nodig) en te verwerken in het rapport. De tweede studiedag staat in het teken
van schooljaar 2020-2021. Zo staat op deze dag o.a. de indeling van de groepen en de
leerkrachten op de agenda.
Ieder jaar geef ik aan dat we pas naar buiten kunnen brengen hoe het plaatje er voor volgend jaar uit gaat zien als we zekerheid hebben. Vaak kunnen er tot op het laatst nog aanpassingen zijn. Er zijn nu eenmaal zaken die pas op het laatste moment duidelijk worden
en het is niet ondenkbaar dat dit pas na de zomervakantie het geval is. Wat we wel al kunnen aangeven is dat 2 collega’s de mogelijkheid hebben om in hun eigen woonplaats aan
het werk te gaan en dus onze school gaan verlaten. Juf Jomi gaat in Amstelveen werken
en juf Talitha in Amersfoort. Naast deze twee zijn er ook nog een paar collega’s die zich
oriënteren op een nieuwe uitdaging. Mede door de coronacrisis en het gegeven dat wij als
regio als eerste zomervakantie hebben, maakt dat we pas kort voor de zomervakantie kunnen melden hoe de groepsindeling eruit gaat zien. Wat fijn is om te melden is dat niemand
vertrekt uit onvrede. We begrijpen waarom collega’s vertrekken of zich oriënteren en wij
gunnen ze een mooie nieuwe werkplek. Neemt niet weg dat we het jammer vinden dat ze
vertrekken. Op de volgende pagina krijgt u meer informatie over de situatie vanaf 8 juni tot
de zomervakantie.
Hans van Koot en.
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Vanaf 8 juni:
Alle kinderen
tegelijk naar school.
Schooltijden
Van 8.15 tot 14.45 uur
Van 8.30 tot 15.00 uur
Blokindeling: zie pag. 3

12 en 22 juni
Studiedag
3 juli t/m 16 aug.
Zomervakantie

Belangrijk voor u om te weten vanaf 8 juni:


We handhaven dat de helft van de groepen start om 8.15 en de andere helft om 8.30 uur start. Kinderen gaan weer volgens het oude rooster naar school (dus inclusief overblijf). De kinderen die
starten om 8.15 uur hebben tot 14.45 uur les en de kinderen die starten om 8.30 uur hebben tot
15.00 uur les. (zie pag. 3)



Kinderen die naar de opvang gaan blijven tot 15.00 uur in de eigen klas (ook al heeft de groep tot
14.45 uur les). We willen hiermee voorkomen dat bij het ophalen een grote groep kinderen op het
plein blijft “hangen”. Dit maakt het onoverzichtelijk voor de ouders die kinderen komen ophalen en
voor de medewerkers van de opvang. Van de opvang horen wij dat het niet altijd duidelijk is of een
kind naar de opvang moet. Wij verzoeken u om goede en heldere afspraken te maken met de opvang. Wanneer wel en wanneer niet.



De regels voor het brengen en halen blijven gehandhaafd. Ouders/verzorgers met een kind in de
groepen 5 t/m 8 mogen nog steeds niet het plein op (K&R). Ouders/verzorgers met een kind in de
groepen 1 t/m 4 mogen op het plein tot de lijn (K&W). Zeker nu alle kinderen weer alle dagen komen is het zaak dat u zo kort mogelijk in de buurt bent van de school bij het brengen en halen.
Maak met uw kind(eren) goede afspraken over het brengen en halen. Samen kunnen we er dan
voor zorgen dat we 1,5 meter afstand houden tussen de volwassenen.



We kijken doorlopend hoe wij kunnen zorgdragen voor een optimale ventilatie van de ruimtes in
onze drie gebouwen. Daarnaast blijven alle bekende hygiëne-maatregelen van kracht. Is er twijfel
over de gezondheid van uzelf of uw kind, dan niet naar school. Voor onze teamleden geldt hetzelfde.



De afgelopen tijd was het geblokte pad op het plein bij het hoofdgebouw deels afgesloten om het
oversteken van de ene naar de andere kant te beperken. Nu er weer meer kinderen op school zijn,
kan het zijn dat we u met deze maatregel de drukte insturen. We verzoeken u om niet over te steken als het kan, maar dat wel te doen als het moet.



Een beperkt aantal kinderen komt nog niet naar school. Blijft uw kind nog thuis, dan zal de leerkracht contact met u opnemen. Is de reden ongerustheid, dan kijken we wat we kunnen doen om
deze ongerustheid weg te nemen. Blijft de ongerustheid dusdanig groot en blijft uw kind nog steeds
thuis, dan kan er eventueel contact met u opgenomen worden door de leerplichtambtenaar om hier
over te praten (evt. samen met de jeugdarts).



Veel activiteiten tussen nu en de zomervakantie zijn komen te vervallen. We zijn voornemens om
de eindmusical voor de groepen 8 te laten doorgaan. De 5 groepen voeren elk op een eigen
dag de voorstelling twee keer op (steeds in aanwezigheid van maximaal 30 ouders/verzorgers). Per
kind kunnen er maximaal 2 volwassenen bij de musical aanwezig zijn. De tweede voorstelling zal
ook via een “stream” te bekijken zijn voor de ouders/verzorgers/familie/ broertjeszusjes/genodigden. Daarnaast zal de voorstelling ook worden opgenomen. Ook zijn er voorbereidingen getroffen om voor de kinderen een feestelijke activiteit te organiseren.

Blokindeling:
Tijdblok 1 Inloop vanaf 8:00 uur. Start lessen 08:15 uur tot 14:45 uur
Groepen 1/2 ADFH
Groepen 3 CD
Groepen 4 DE & N345
Groepen 5 A
Groepen 6 AB
Groepen 7 AB
Groepen 8

Tijdblok 2 inloop vanaf 08:15 uur. Start lessen 08:30 uur tot 15:00 uur
Groepen 1/2 BCEG
Groepen 3AB
Groepen 4 ABC
Groepen 5 BC
Groepen 6 CD
N678
Groepen 7 CD

MR communicatie 27052020
Bevindingen corona maatregelen
De MR heeft via Teams online overleg gevoerd. Er is gesproken over de bevindingen van de afgelopen
periode en vooruit gekeken naar de wereld na 8 juni. De MR is erg benieuwd hoe u deze periode heeft
beleefd, wat zijn de tops wat u betreft en waar heeft u gezien de periode die eraan komt nog tips over? U
kunt deze gedachten kwijt bij mr@ontdekking.asg.nl Wij inventariseren deze opmerkingen en geven dit
mee aan de directie.
Huisvesting
Een (flinke) tijd geleden heeft de MR een stevige brief geschreven richting College en Burgemeester van
de gemeente Almere (terug te vinden op onze website), op deze brief is nog geen reactie ontvangen. De
MR is nog steeds volop bezig met huisvestingen en de zorgen daaromtrent (denk aan luchtventilatie/
kwaliteit en akoestiek), zeker gezien de corona situatie en mogelijke negatieve gevolgen van teveel leerlingen in een gebouw hierbij. We hopen nog voor de zomer een ontwikkeling hierin te kunnen melden.
MR verkiezingen
Gezien de omstandigheden blijft de huidige MR tot medio november 2020 in functie. Begin van het nieuwe schooljaar zullen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, u wordt hierover tegen die tijd geïnformeerd.

