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Startgesprekken

Agenda
12 okt.
19 okt.
26 okt.

Startgesprekken
Start herfstvakantie
Weer naar school
Spreekuur GGD (jeugdarts)
Allerzielenviering

2 nov.
Coronacrisis

De coronacrisis blijft ons in de greep houden. Vanaf
de start van dit schooljaar hebben we daarom
dagelijks leerkrachten gehad die vanwege
verkoudheidsklachten of gezondheid binnen het
eigen gezin thuis moesten blijven. Gelukkig hebben
we steeds een invaller weten te vinden, zodat we
nog geen groepen naar huis hebben hoeven sturen.
De afgelopen weken heeft het team van De Schakel
hard gewerkt aan het protocol ‘Thuiswerken Covid19’. In dit protocol hebben uitgewerkt wat we gaan
doen als vanwege een positieve test een gedeelte
van óf de hele school voor langere tijd in
quarantaine moet. Vanwege de actuele situatie lijkt
dit een reële mogelijkheid.
Goed om te weten dat De Schakel is voorbereid!

Gisteren hebben we de eerste ronde van onze
startgesprekken gehad. Fijn om te zien dat iedereen
rekening hield met de afspraken zoals we die in de
uitnodiging met u hadden gedeeld. Zo kunnen we
de gesprekken op een veilige manier fysiek door
laten gaan.
Komende maandag volgt de laatste ronde met
gesprekken. Ook bij deze gesprekken hanteren we
weer de volgende afspraken:
• Binnen de school dragen álle ouders een
mondkapje.
• Wij adviseren om met maximaal één ouder bij
het gesprek aanwezig zijn.
• U komt op de afgesproken tijd en we sluiten het
gesprek na maximaal 10 minuten af.
• In de school is met pijlen een eenrichtingsroute
aangegeven.
• U komt allen binnen via de hoofdingang van de
school, volgt de pijlen naar het klaslokaal en
verlaat via één van de zijdeuren het
schoolgebouw.
• Voor het eventuele tweede (of derde) gesprek
gaat u op de afgesproken tijd weer via de
hoofdingang het schoolgebouw binnen.

Continurooster

Wanneer u ondanks bovenstaande afspraken toch
graag een digitaal gesprek wilt voeren, neemt u via
SchouderCom contact op met de groepsleerkracht.

Net voor de zomervakantie heeft de MR bij de
ouders de ervaringen gepeild rond het
continurooster dat we vanwege de coronacrisis aan
het einde van schooljaar 2019-2020 hebben
gedraaid.
Op de achterkant van dit Schakeltje is namens de
MR een terugkoppeling van deze peiling te lezen.

Tot slot vragen wij alle ouders bij de start van het
gesprek een gezondheidscheck in te vullen. Om
voor een betere doorstroming te zorgen, mag u
deze thuis al invullen. Neem deze bij het
startgesprek volledig ingevuld mee naar school en
lever deze bij de groepsleerkracht in.
We rekenen weer op uw medewerking.

Typecursus De Typetuin
Hoewel we nu nog niet kunnen inschatten of we de
jaarlijkse typecursus in fysieke vorm weer kunnen
aanbieden, heeft ‘De Typetuin’ wél aangegeven dat
ze vanaf de tweede week van maart 2021 een
typecursus op De Schakel zouden willen verzorgen.
Meer informatie is te vinden op de website
www.typetuin.nl/klassikaal en vrijblijvend
inschrijven kan al via de deze link.
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Beste ouders,

Binnen de MR is het continurooster een onderwerp dat om de zoveel jaar terugkomt op de agenda. En
eind vorig schooljaar werd het ongepland weer actueel als onderdeel van de corona-maatregelen die De
Schakel destijds moest nemen. Daardoor hebben jullie kinderen de laatste weken voor de zomervakantie
les gehad in een aangepast tijdsschema in een continurooster.
Omdat kinderen, leraren en ouders in deze unieke situatie ervaring hebben opgedaan op onze school met
een continurooster, hebben we vanuit de MR vlak voor de zomer jullie ervaringen gepeild. Met deze brief
willen we jullie informeren over de uitkomsten van de peiling en het proces dat de MR de komende
maanden wil volgen.
Uitkomst peiling
We willen jullie bedanken voor jullie reacties
op de peiling. De respons op de peiling was
maar liefst 73%, waaruit we opmaken dat het
onderwerp bij ouders sterk leeft.
Van de respondenten heeft 85% het
continurooster prettig of heel prettig ervaren,
een overgrote meerderheid.

Hoe heb je de lestijden in het continurooster ervaren?
Helemaal niet prettig
Niet prettig
Onverschillig
Prettig
Heel prettig

0,6%
5,1%
9,5%
19,0%
65,8%

Veel ouders hebben ook nog een onderbouwing van hun keuze achterlaten. Dat geeft verdere inkleuring
van de cijfers en inhoudelijke verdieping voor de discussies die de komende tijd gevoerd zullen worden.
Procesgang
De komende maanden, tot aan de kerstvakantie, gaat het team op de Schakel en de MR verder in overleg
over een eventuele overgang naar een continurooster. Daarbij wegen we de belangen van alle
belanghebbenden bij de lestijden: leerlingen, leraren, ouders, BSO, (corona), etc. Aanpassingen in
lestijden vraagt veel, onder meer overeenstemming in het lestijdenmodel en aanpassing in
werktijdfactoren van de leerkrachten. De komende periode houden we je vanuit de MR op de hoogte via
de notulen van de MR vergadering.

Met vriendelijke groet,
MR De Schakel

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

