29-05-2020
Weer naar school & Pinkst erfeest ..

AGEN D A
Int ussen ‘draaien’ w e al w eer enkele weken met het syst eem van de ‘halve groepen en
We communiceren waar

het t huisonderwijs.’ Dit syst eem draait in elk geval t ot vrijdag 5 juni zoals eerder

nodig en veel in deze tijd.

gecommuniceerd. Er worden vanuit praktisch oogpunt geen aanpassingen gedaan
m.b.t . Groep A en de vrije 2e Pinkst erdag van a.s. maandag. De verdeling van de

De agenda is nog leeg,

kinderen over de rest erende schooldagen van di. 2, do. 4 en vrij.5 juni blijven dus zo

omdat tot nader order veel

best aan.

activiteiten van de
jaarkalender vervallen zijn.
Als bepaalde activiteiten
weer worden opgepakt met
in acht neming van de RIVMregels wordt u hier uiteraard
over geïnformeerd.

Op school zien we kinderen die blij zijn om hun vriendjes en vriendinnetjes weer t e
zien. W e zien ook het plezier samen en het lijkt alsof ze niet zijn w eg geweest .
Toch is het anders… zeker ook w at stiller, rust iger (wat best prettig is) en dat komt
nat uurlijk doordat er in het lokaal, in de school en op het plein per kind nu ‘ineens’
m eer bew egingsruim te is. Er w ordt geleerd, gespeeld en (veel) gelachen.. Fijn!
Als school denken we nat uurlijk ook na over de lopende processen, het onderwijs en
een goede afronding van het jaar. Dan gaat het over zoveel zaken: van ‘hoe gaat het

-

verder na 8 juni?’ t ot ‘ hoe geven we groep 8 een welverdiend afscheid ?’ In deze
nieuwsbrief schrijven w e iet s over onze visie en gedachten over het onderw ijs, de Citot oet sen, de rapport en en de oudercontacten.
Daarnaast schrijven w e iet s over het proces en het overleg rondom de ‘volledige’
schoolopening vanaf 8 juni. Hier blijft gelden: we blijven u informeren.
Het eerst e Pinkst erfeest
Zondag is het Pinksteren. We herdenken en vieren de dat de Heilige Geest van God op
mensen is uitgestort . Zo is Hij bij ons, in het teken van de duif, windvlaag en vuur en
vervult Gods Geest ons en kan Hij ons (denken) vernieuwen. Chris Lindhout schreef
hier een mooi gedicht over. U leest het hieronder…

Geest
Ongrijpbaar is de manier waarop Hij je vastpakt
Ondenkbaar is de wijze waarop Hij je gedachten bepaalt
Onvoorstelbaar zoals Hij dingen voorstelt
Onverwoestbaar blijft Hij de mensen vernieuwen
Ongelooflijk zoals Hij je doet geloven
De Geest.

De Heilige Geest die de vader
zal zenden die zal jullie bijstaan
(Johannes 14:26)
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Nieuwe leerlingen / welkom aan..

Opnieuw zijn er kleut ers gestart in deze rare coronat ijd. De kanjers komen, nadat ze de eerst e keer wel m et
hun vader of moeder naar binnen mocht en, al helemaal alleen naar de klas.
De laat st e kleut ers die op school komen, st art en in groep 1a. Juf Karina en juf Laura hebben de afgelopen
weken Loes, Jace, Kim, M irt he en Tiem en m ogen verwelkom en. Geert is vanwege de corona nog niet gestart
maar we hopen dat ook hij snel naar school kan komen.
We wensen alle kleut ers en hun ouders een fijne, leerzame en goede t ijd t oe bij ons op de Bron

Updat e Corona: hoe gaat de school verder gaat na 8 juni en hoe we u inform eren.

De st and van zaken
Voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni zijn nieuwe protocollen nodig. Deze zijn
opgest eld door de PO-Raad. Zij verwerken de echt noodzakelijke richt lijnen van RIVM in het prot ocol, dit in
samenspraak met het OM T waarvan zij advies verwacht en. Daarnaast zijn zij ook afhankelijk van afst emm ing
met andere part ijen. M et name op de punt en van de anderhalve met er afst and t ussen leraren en leerlingen,
het werken met vaste groepen, de organisat ie van de t ussenschoolse opvang en het pauzebeleid st onden
nog veel vragen open. Het prot ocol is niet alleen van de PO-RAAD, maar is gem aakt in sam enw erking m et de
vakbonden. Dat bet ekent dat de aangepast e protocollen moest en worden voorgelegd aan de andere
bet rokken part ijen -vakbonden, ouderorganisat ies, kinderopvangorganisat ies en m inisteries- voor verdere
afst emm ing. Aan de scholen werd het advies gegeven, nu er nog zoveel onzeker is, nog geen plannen t e
gaan m aken binnen de vereniging, met de t eams, de kinderopvang et c.
Terwijl ik dit schrijf… (19.30 uur donderdagavond) krijg ik het prot ocol gem aild….
Waar st aan w e (dus) nu en hoe gaan we verder?
We hadden bedacht dat het prot ocol voor de heropening van de scholen 27 mei klaar zou zijn. Het plan was
om vervolgens op 28 mei (CNS direct euren) t e vergaderen zodat we de M R en ouders mogelijk daarna m eer
konden lat en w et en. Die vergadering is geweest , maar om dat het prot ocol nog niet binnen was, konden we
nog niet s concreet s bespreken. Nu is het prot ocol dus binnen en gaan we het bestuderen en alles op een
rijt je zet t en en kunnen we de eerst e conclusies t rekken. De cont act en t ussen de scholen en de
kinderopvang zijn gelegd en er is int ussen een int erne handreiking voor het gesprek opgesteld dat al met de
M R is gedeeld.
M aandag is het 2 e Pinkst erdag en als CNS direct euren hebben w e op woensdag 3 juni weer overleg gepland.
We hopen dan spijkers met koppen t e slaan. Op dinsdag 2 juni is er M R vergadering (ouder en
t eam geleding) en ook dan zullen we dit op ‘Bron-niveau’ bespreken. We hopen dan in de loop van de
komende w eek u - zo spoedig als mogelijk - verder t e inform eren! M ogelijk woensdagavond, m aar uit erlijk
donderdag morgen.
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Form at ie 2020/ 2021: het proces.
Acht er de scherm en wordt er hard gewerkt om alles in kaart t e brengen. U m oet dan denken aan het
vormen en indelen van de verschillende groepen. M aar ook aan het bepalen van het aant al lesgroepen en
dat heeft weer t e maken m et de hoeveelheid leerling aanm eldingen. Nat uurlijk gaat het ook om de
beschikbaarheid van leerkracht en in relat ie t ot meer of m inder werken e.d.
Dat is elk jaar weer passen en m et en. Als het gaat om leerlingaant allen per groep en het aant al groepen
wordt er alt ijd gesproken m et de M R. De plannen hiervoor, m aar ook de m ogelijk uit dagingen - en bedacht e
oplossingen daarvoor - worden besproken m et de M R. Zij m ogen er im mers iet s van vinden.
Daarna worden er meer concret e plannen gem aakt over de daadwerkelijk inzet van de leerkracht en. Dat
proces ligt niet bij de M R. Als alles rond is en ook mogelijke vacat ures zijn ingevuld, volgt de bekende
format iebrief voor ouders. We verwacht en begin juli.

Visie op het gegevens onderwijs, de t oet sen, de rapport en en oudergesprekken in Coronat ijd

Nu de scholen weer (deels) open zijn (en st raks helem aal open gaan) is het goed om vooruit t e denken.
We vinden het als team belangrijk om een visie t e hebben op het gegevens onderwijs, de cit o t oet sen, de
rapport en en de oudergesprekken. Vanuit de visie kunnen we komen t ot een goed onderbouwde aanpak.
Het is en blijft imm ers crisis en we hebben zo gezamenlijk het nodige acht er de rug.
Visie op t oet sen:
We zien de t oet sen als meet moment en om de voortgang van de kinderen in beeld t e krijgen. Door de t oet s
goed t e analyseren, kunnen we gericht aan de slag in de komende periode en zelfs het komende jaar.
Als we kinderen m et zichzelf vergelijken bij het afnemen van de t oet s, dan is het heel goed m ogelijk om ook
in deze situat ie de t oet s af t e nemen. De afgelopen periode was uniek en hopelijk ook eenm alig.
We hebben, samen m et u als ouders naar eer en gewet en het best e wat we konden gedaan, maar beseffen
ook dat het mogelijk minder effect ief was dan wanneer de school open gebleven w as. M aar of dat voor elke
leerling geldt , wet en we nat uurlijk niet .
We nemen de cit o t oet sen zo veel mogelijk af in juni. Dat kan ook als st raks de hele klas de hele week weer
aanwezig is. Als het gezien de t ijd (vanaf 8 juni zijn we w eer sam en) niet lukt om ze allemaal af t e nemen,
nem en we in ieder geval de m eest belangrijke t oet sen af. Dit in afst emm ing met de int ern begeleiders van
de school.
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Visie op oudergesprekken:
We vinden het heel belangrijk om u als ouders t e bet rekken bij het onderwijs van uw kind(eren).
Als leerkracht en en als ouders zijn we vanuit onze eigen rol bet rokken op het welbevinden en de
leerresult at en van de kinderen. Een opt imale samenwerking en open communicat ie komt t en goede
aan het kind. We vinden het dus heel belangrijk vinden om kort e lijnt jes t e houden over de kinderen.
Juist in deze t ijd waarin we ont dekken hoe de kinderen we voor st aan.
Daarom is het alt ijd m ogelijk om cont act op t e nemen met school als ouders vragen/ opmerkingen/ zorgen
hebben. Daarnaast zal school cont act opnem en m et ouders als zij daar aanleiding t oe ziet . Dat doen we al,
maar het is goed om dit nog even ext ra t e benoem en.
Als school or ganiseren we aan het eind van het schooljaar een spreekavond. Die is gewoonlijk niet verplicht ,
maar volgens goede gewoont e kunt u zelf aangeven of u een gesprek belangrijk vindt en nat uurlijk zal de
leerkracht als hij/ zij het wenselijk vindt om u als ouders t e spreken ook zelf uit nodigen. De inhoud van dat
gesprek zal dan hoofdzakelijk zijn:

- Welk beeld is er op dit moment van de leerling?
- Wat is belangrijk om volgend jaar (aan het begin van het jaar) extra aandacht voor te hebben?
Aan het eind van het jaar is het een rapport spreekuur. Wanneer er zorg is, zal er dus eerder dit gesprek
plaat s moet en vinden. In het gisteren gepubliceerde prot ocol st aat dat oudergesprekken niet fysiek op
school plaat svinden. Er zullen in navolging van de RIVM richt lijnen dus geen oudergesprekken op school
plaat svinden. Dit kan digit aal, t elefonisch en m ogelijk buit en op het schoolplein. U begrijpt dat we e.e.a. nog
gaan uit werken in sam enspraak m et de M R en dan hoort u wat de ideeën en mogelijkheden zijn.

Visie op rapport en:
Op de Bron zien we rapport en als deel van de oudercom municat ie. Daarnaast is het ook een vorm
van feedback richt ing de leerlingen. We geven de kinderen gewoon zoals we gewend zijn een rapport mee
aan het eind van het schooljaar. Dat verdienen ze ook. De leerkracht en kenden de kinderen nat uurlijk al
goed en hebben nu nog bijna t wee m aand om weer scherp t e krijgen wat het effect van het t huisonderwijs
is geweest . Daarom is er nu geen reden om af t e w ijken van een gewoon rapport .
Wel is het goed om vast t e stellen dat we onze en uw inspanningen dus heel serieus nemen door het
rapport wel mee t e geven. M aar ook dat het kan zijn dat bepaalde onderdelen niet worden ingevuld.
Bijvoorbeeld verkeer, omdat er de afgelopen maanden voornamelijk aandacht is geweest voor de
hoofdvakken. We gaan immers voor de kern en het allerbelangrijkst e. Dus ook de komende m aanden
worden er bewust keuzes gem aakt m.b.t. het lesst of aanbod.
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Updat e W iskunde wedst rijd

Yes, eindelijk zijn de ant woorden en prijzen van de wedstijd binnen! We gaan alles (40 deelnem ers) nakijken
en kom en er dan uit erlijk eind volgend week op t erug, want dat is nog wel een klusje!

Bereikbaarheid direct eur
Zoals u w eet ben ik bereikbaar op 06-13074056 (bellen en/ of appen). Voor m inder dringende zaken kunt u
mij ook mailen/ bereiken via mart ijnvanderweerd@cnsnunspeet .nl of debron@cnsnunspeet .nl Het lukt mij
doorgaans snel t e reageren op uw mails/ vragen.

Hoofdgebouw:

Julianastraat 25
tel. (0341) 25 47 69
(gr. 1 t/ m 4)
Colofon:

CNS De Bron

Dependance:

Postbus 195, 8070 AD Nunspeet

M r. Drost weg 6

www.debron-nunspeet.nl

tel. (0341) 25 34 86

debron@cnsnunspeet.nl
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