INFOBRIEF NOVEMBER 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
In deze bijzondere periode willen we u via deze weg over een aantal punten bijpraten.
OM MEE TE BEGINNEN
Een periode als deze is erg lastig voor iedereen. Voor kinderen, ouders en zeker ook voor
ons team. Een team met leerkrachten dat er iedere dag weer staat, ook al vallen zij zelf in
een risicogroep of hebben ze thuis familieleden die daartoe behoren. Van ouders krijgen wij
soms de vraag waarom een activiteit bij ons op school zo gaat en bij een andere school weer
anders. Scholen zijn verschillend, teams zijn verschillend en de keuzes die gemaakt worden
zijn dat ook. We snappen dat dit soms verwarrend kan zijn. Als team vinden we het enorm
belangrijk dat we in deze rare tijd voor de kinderen toch alles zo normaal mogelijk door
kunnen laten gaan. En daar doen we ook ons uiterste best voor. Per activiteit bekijken we
met het gehele team daarom steeds weer wat er mogelijk is, hoe we dit kunnen gaan
organiseren en op welke wijze we dit gaan doen. Hierbij altijd rekening houdend met de
kinderen, de richtlijnen en een team met leerkrachten. Juist in deze periode van aanpassen
en nare maatregelen willen we hierbij ‘omdenken’. Dus niet: ‘Wat jammer dat het nou niet
kan zoals het anders altijd ging’ maar juist: ‘Wat fijn dat dit op een iets andere manier voor
de kinderen toch door kan gaan’. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor het Sinterklaasfeest. Dit jaar vast een beetje anders dan anders maar wat mooi dat we
dit feest met zijn allen toch kunnen gaan vieren!
CORONA EN SCHOOL, HOE ZIT HET OOK ALWEER?
Zoals u vorige week dinsdag in de persconferentie heeft gehoord blijven de maatregelen
van het RIVM van kracht. Dit betekent voor onze school dat onderstaande maatregelen nog
steeds gelden.
-Halen en brengen
Alle ouders/verzorgers wachten bij het hek bij het brengen en halen van de kinderen en
komen dus niet op het schoolplein.
Bij het hek houden we 1,5 meter afstand.
-Contact met de leerkracht is natuurlijk mogelijk, digitaal of telefonisch. Deze week
ontvangt u via Parro bericht over de komende oudergesprekken. Mocht het zo zijn dat de
leerkracht iets met u wil bespreken zal deze u uitnodigen voor een gesprek. Bent u niet
uitgenodigd maar wilt u zelf graag een gesprek met de leerkracht dan kunt u zich hiervoor
intekenen.
-Kinderen in en uit school
Naar binnen en buiten gaan van de kinderen blijven we doen zoals afgesproken.
De kinderen uit groep 1/2 kunnen gebracht worden bij het hek van de Steiger en wachten
daar tot de leerkrachten de kinderen komen ophalen. De kinderen van gr 3 t/m 8
verzamelen zich op het schoolplein en gaan als de bel gaat gezamenlijk naar binnen.
-We gebruiken strikte hand- en toiletvoorschriften.

-Er mag niet getrakteerd worden. Deze maatregel is natuurlijk niet leuk maar we hebben er
als team voor gekozen om dit zo te laten totdat alle kinderen een keer jarig zijn geweest. Zo
trekken we 1 lijn, is de regel voor iedereen hetzelfde, en heeft iedereen een keer niet
kunnen trakteren. En natuurlijk wordt een verjaardag op school, net als anders, nog steeds
feestelijk gevierd.
-Aan de hand van de beslisboom beoordeelt u of u uw kind(eren) naar school kan laten gaan
wanneer hij of zij of een gezinslid ziek of verkouden is.

VERVANGING
Zoals u weet is er een groot tekort aan leerkrachten. Nu er getest moet worden terwijl een
leerkracht alleen verkouden is, en in elk geval een dag afwezig is, is het extra lastig om
vervanging te vinden. Wat zijn de stappen bij afwezigheid van een leerkracht:
-Bij afwezigheid van de leerkracht gaan we kijken of we een invaller kunnen vinden.
-Als er geen invaller beschikbaar is kijken we of het intern mogelijk is om de betreffende
groep op te vangen. Het kan zijn dat een collega extra werkt of dat de onderwijsassistenten
(een deel van) de groep overnemen. Soms kiezen we ervoor dat de locatiecoördinator, de
IB’er of de gym-juf invalt.
-Wanneer er geen andere teamleden beschikbaar zijn proberen we om de groep te verdelen
over de andere groepen.
-Mocht een van de bovenstaande opties niet lukken, dan kunnen wij niet anders dan de
groep thuis te laten blijven.
-De ouders van de betreffende groep worden, zodra wij weten hoe we het gaan oplossen,
geïnformeerd via Parro door de eigen leerkracht of locatiecoördinator.
Gedurende de afwezigheid van de leerkracht worden de ouders via Parro op de hoogte
gehouden wie er voor de groep komt te staan.

TIENERSCHOOL
Twee jaar geleden is er een ontwikkelteam Tienerschool Lemmer gestart. Dit team gaat
komend schooljaar, na wat vertraging door Corona, een school neerzetten voor tieners van
10 tot 14 jaar op de locatie Tweespan. Op een Tienerschool krijgen leerlingen vanaf groep 7
les in een doorlopende leerlijn. Ze stappen niet na groep 8 over naar het Voortgezet
Onderwijs maar in plaats daarvan blijven ze tot hun 14e jaar op de Tienerschool. Ze volgen
daar ook het 1e en 2e jaar van het VO. Pas daarna stromen ze door ze naar het vmbo, de
havo of het vwo. Tieners krijgen zo meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en
wat bij hen past voordat een definitieve keuze voor het voortgezet onderwijs wordt
gemaakt. Zo creëren wij onderwijs voor tieners passend bij hun ontwikkelingsfase.
Binnenkort krijgt u van ons over deze mooie ontwikkeling meer informatie.
VACATURE GROEP 8
Op dit moment hebben we een vacature voor 2 dagen in groep 8. Door deze vacature in te
vullen krijgen juf Mirthe en juf Jolanda ruimte om deel te nemen aan het ontwikkelteam van

de Tienerschool. Juf Mirthe blijft haar dagen werken in groep 8. Zodra we een geschikte
kandidaat hebben gevonden zullen we u hierover inlichten.
SUBSIDIEAANVRAAG EXTRA HANDEN IN DE SCHOOL
Voor de zomervakantie zijn de scholen een periode dicht geweest en hebben leerlingen
thuis onderwijs gehad. Kortgeleden is het in de media al naar voren gekomen: Niet alle
leerlingen hebben zich optimaal kunnen ontwikkelen in de periode waarin er thuisonderwijs
werd gegeven. Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld voor de inzet van extra
begeleiding. Wij hebben als school deze subsidie aangevraagd en gekregen. Dit houdt in dat
we extra handen in de school kunnen realiseren in de vorm van een onderwijsassistent.
Deze onderwijsassistent start binnenkort en zal in kleine groepjes, tot het einde van het
schooljaar, kinderen extra begeleiden.

Met vriendelijke groet,
Team de Meerpaal

