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Agenda
29 jan.
15 feb.

Studiedag - geen (thuis)onderwijs
Start voorjaarsvakantie

Afgelopen week is
duidelijk geworden dat de
lockdown sowieso met 3
weken wordt verlengd.
Voor het primair
onderwijs wordt ondertussen gekeken of zij tóch op
maandag 25 januari 2021 al open kunnen. Dit hangt
af van een lopend onderzoek naar de
besmettelijkheid bij jonge kinderen van de nieuwe
Britse variant van het coronavirus.
Eerste evaluatie
In onderling overleg met de personeels- en
oudergeleding van de medezeggenschapsraad
hebben de eerste dagen van het thuisonderwijs
geëvalueerd. Hoewel we een goede start hebben
gemaakt met ons thuisonderwijs, zijn er altijd
mogelijkheden om het te verbeteren. Zowel bij
leerkrachten als ouders is er bijvoorbeeld een grote
wens om de instructiemomenten op de ochtenden
(nu een half uur) te verlengen. Meer ruimte om
instructies te geven, geeft meer mogelijkheid om
diverse en op maat instructies voor de groep of
kleine groepjes te verzorgen.
Noodopvang
Wij zouden deze ruimere instructies heel graag
willen, maar lopen ook tegen praktische problemen
aan. Naast het thuisonderwijs moeten wij namelijk
de noodopvang organiseren. Ondertussen vangen
wij dagelijks tussen de 30 en 50 leerlingen op!! Dat
is 20% van onze schoolpopulatie!!
Het personeel van De Schakel wisselt dus dagelijks
tussen het bieden van thuisonderwijs en het
ondersteunen bij de noodopvang.
De noodopvang is een mogelijkheid als één van de
ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Wij
willen u echter aangeven dat deze maatregel niet
als een vanzelfsprekendheid mag worden gezien.

Ook vanuit de overheid wordt er een dringend
beroep gedaan op u om alsnog eerst zelf opvang te
gaan regelen. Echt in úiterste nood en na uw
úiterste inspanning kunt u een beroep doen op de
noodopvang.
Ik wil u vragen om kritisch te zijn op het aantal
dagen dat u uw kind naar de noodopvang brengt en
hierin uw verantwoordelijkheid te nemen.
Aanpassingen
Ondanks dat we rekening moeten houden met de
ondersteuning van de noodopvang, zullen we vanaf
komende week de dagelijkse instructie uitbreiden
naar een uur. De starttijden blijven gelijk, zodat er
in gezinnen met meerdere kinderen de instructies
minimaal samen zullen vallen.
Het dagelijkse vragenuurtje op de middag gaat naar
een half uur (tussen 13:00 en 13:30) op de
maandag, dinsdag en donderdag, zodat de
mogelijkheid voor een informeel contactmoment
blijft bestaan.
Leerkrachten blijven verder de hele schooldag
digitaal beschikbaar.

Storing MOO
Ons thuisonderwijs is
ingericht middels het
digitale platform MOO
van Heutink ICT. Kinderen
hebben in een eerder fase
hiermee leren werken.
Vanaf de eerste dag van het
thuisonderwijs waren hier
helaas technische problemen mee
en ook aan het begin van deze week konden de
servers van Heutink ICT de hoeveelheid landelijke
data niet aan. Hoewel we meerdere excuses
hebben mogen ontvangen, is het wel vervelend de
schooldagen zó te moeten starten.
We hopen hier komende week geen hinder meer
van te ondervinden.
Andere zaken
Omdat er onduidelijkheid blijft bestaan over de
duur van de huidige schoolsluiting in het primair
onderwijs, is het nu ook erg lastig te sturen op
andere praktische zaken. Wij denken aan zaken als
cito-toetsperiode, rapporten en de advisering voor
groep 8. Als wij meer perspectief hebben over de
duur van de huidige schoolsluiting, kunnen we
hierin keuzes maken.
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Nieuws vanuit de MR - continurooster

Vakanties en studiedagen 2021-2022

Vlak voor de zomervakantie hebben we vanuit de
MR oudergeleding een peiling gehouden onder
ouders naar hun ervaringen met het continurooster.
Dit heeft geleid tot een voorstel vanuit de
schooldirectie voor aanpassing van de huidige
schooltijden naar een continurooster. Voor de
kerstvakantie hebben we vanuit de MR in Het
Schakeltje toegezegd in januari meer informatie
daarover te verstrekken en het continurooster in
stemming te brengen. Echter, inmiddels zijn we
wederom terechtgekomen in een nieuwe lockdown
en leren de kinderen vanuit huis. Om het
onderwerp continurooster en de stemming de
aandacht te kunnen geven dat het verdient, komt
deze op een later moment. De omgang met het
thuisonderwijs vraag voor nu onze volledige
aandacht.

Ondertussen zijn in samenspraak met team en MR
de schoolvakanties, extra vrije dagen en
studiedagen voor schooljaar 2021-2022 vastgelegd.

Studiedag – vrijdag 29 januari
In het jaarrooster staat op vrijdag 29 januari 2021
een studiedag gepland. Deze studiedag gaat
gewoon door. Deze dag zal er dus geen
(thuis)onderwijs zijn.

Schoolvakanties en vrije dagen:
- Herfstvakantie; 25-10-2021 t/m 29-10-2021
- Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 7-1-2022
- Voorjaarsvakantie: 28-2-2022 t/m 4-3-2022
- 2de Paasdag: 18-4-2022
- Meivakantie: 25-4-2022 t/m 6-5-2022
- Hemelvaartsdag(en): 26-5-2022 t/m 27-5-2022
- 2de Pinksterdag: 6-6-2022
- Start zomervakantie: 25-7-2022
Met deze vakantiedagen lopen we gelijk met de
scholen voortgezet onderwijs in onze omgeving.
Naast deze vastgestelde vakantiedagen, zijn er ook
een aantal studiemomenten met het team
ingepland. Op die dagen zijn de leerlingen vrij.
Studiedagen:
- Woensdag 22 september 2021
- Woensdag 13 oktober 2021
- Vrijdag 4 februari 2022
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