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BESTE OUDERS/VERZORGERS
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we na de herfstvakantie weer ongeveer drie weken aan het werk.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de maatregelen rondom Covid-19 hebben
moeten aanscherpen. Deze maatregelen zijn er o.a. gericht op het vermijden van contact met
externen. Zoals u ongetwijfeld weet is de situatie nog niet dusdanig verbeterd dat we maatregelen
weer zouden kunnen versoepelen. De aangescherpte maatregelen blijven voorlopig dus nog van
kracht.
Als school worden bijna dagelijks geconfronteerd met afwezigheid van collega's. Soms coronagerelateerd (ziek of preventief afwezig), maar natuurlijk kunnen collega's ook vanwege andere
redenen soms niet werken.
Vaak is er geen vervanging beschikbaar en moeten we overgaan tot ons noodplan. Bijv.:
•
•
•
•
•
•
•

Dubbele bezetting wordt ingezet en ondersteunende werkzaamheden in een of meerdere
groepen gaat niet door.
Collega's ruilen van werkdag of groep.
Extra taken ter ondersteuning van de schoolontwikkeling komen te vervallen.
De begeleiding aan individuele leerlingen komt te vervallen.
Een stagiaire/vrijwilliger/onderwijsassistent vangt een groep mee op.
Een groep, afhankelijk van leeftijd en omstandigheden, wordt gesplitst en leerlingen werken
veelal zelfstandig onder het toezicht van andere leerkrachten.
Ook gebeurt het helaas, dat de mogelijkheden 'op' zijn. Dan kunnen we niet anders dan een
groep thuis laten blijven.

We wikken en wegen steeds alle opties.
Als team denken we samen na over wat we kunnen doen (of niet doen). Hoe houden we balans
tussen wat we belangrijk vinden als het gaat om het bieden van kwalitatief goed onderwijs (bijv.
door het inzetten van de ondersteuning in groepen zoals die bedoeld is) en anderzijds proberen
een groep in ieder geval te voorzien van een leerkracht of andere bezetting als er collega's afwezig
zijn.

Elke keuze heeft voordelen en nadelen. Graag nemen we u mee in enkele van onze
overdenkingen.
•

•
•

Als we willen zorgen dat kinderen zoveel mogelijk aanwezig kunnen zijn, dan houdt dat in
dat ondersteuning in andere groepen vervalt en er dus minder kwaliteit geboden kan worden
in een andere groep. In dit geval stellen we de aanwezigheid van de kinderen op school
voorop.
Voordeel: Ouders zullen dan minder vaak opvang voor hun kind hoeven regelen. Nadeel:
ouders zullen wel merken dat we hun kinderen minder ondersteuning kunnen bieden.
Bovenstaande vraagt meer van de flexibiliteit van leerkrachten. Leerkrachten kunnen minder
kwaliteit bieden aan hun eigen groep en miniteam.

Kortom, we kampen dagelijks met bovenstaande opties en overdenkingen. Ondanks dat er een
noodplan klaar ligt is elke situatie anders.
We blijven u op de hoogte houden van de groepsbezetting als deze wijzigt. Doorgaans sturen we
dit bericht aan de ouders/verzorgers van de groep die het betreft.
Als de bezetting in meerdere groepen wijzigt, sturen we dit bericht naar meerdere groepen of zelfs
de hele school.
We blijven ons best doen om onderwijs te verzorgen en merken aan de reacties die we mogen
ontvangen dat u als ouder begrip heeft voor de situatie zoals die nu is. Waarvoor onze dank!
Met een vriendelijke groet,
Team Agnetendal

SINTERKLAAS
Beste ouders/verzorgers,
Er is weer een gezellige, maar voor sommige kinderen ook een
spannende, tijd aangebroken! Zoals zoveel activiteiten, zal ook
de Sinterklaasviering anders georganiseerd moeten worden.
We hebben hierbij vooral gekeken naar wat we wel kunnen
doen voor de kinderen om er toch een feestelijke tijd van te
maken. De leerkrachten zorgen er samen met de kinderen
voor dat de school helemaal in stijl versierd is. We krijgen ieder
jaar ook een bezoekje van Rommelpiet, even afwachten dus of
die dit jaar langskomt ;). Op 4 december kunnen alle groepen
toch even digitaal contact hebben met de Sint, ook hij gaat met
zijn tijd mee! Daarnaast hebben we nog een aantal Pieten
uitgenodigd voor die dag. Zij zullen zich hopelijk, geheel
coronaproof, toch laten zien hier bij school. De surprise voor de groepen 6, 7 en 8 gaat dit jaar
gewoon door. Tot slot mogen alle kinderen op 19 november hun schoen zetten hier op school!
Wij gaan ons best doen om er een gezellige tijd van te maken.
Groeten van de Sinterklaascommissie.

