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Code rood afgelopen maandag
We konden afgelopen maandag niet anders dan de school pas om 12.00 uur te laten starten. Immers, met
code rood kan je niet anders in verband met de veiligheid van het personeel, van u als ouders/verzorgers en
van de leerlingen. Maar dat begrijpt u wel.
Fijn dat u alles zo goed hebt opgepakt. En heel fijn dat er afgelopen maandag geen ongelukken hebben
plaatsgevonden.
Wanneer er in uw gezin sprake is van een corona-besmetting:
● Belt u de directeur (op school of 06-39774383); dit kan ook buiten schooltijden hoor;
● In overleg met mij spreken we af hoe lang uw kind/kinderen thuis in quarantaine moeten blijven;
● Via de leerkracht krijgt u bericht over het Afstandsonderwijs dat uw kind/kinderen dan gaat/gaan
volgen. U begrijpt: omdat de leerkracht dan het lesmateriaal voor uw kind klaar moet gaan zetten, kan
er maximaal één dag tussen zitten totdat het lesmateriaal voor uw kind klaar staat. Graag uw begrip
hiervoor.
Nogmaals: de huidige veiligheidsregels voor de school vanwege het corona-virus (volgende week
dinsdag is er weer een Persbericht van het Kabinet; wellicht worden de regels dan weer anders):
Algemene regels
1. de school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen;
2. de leerlingen zijn verplicht om naar school te komen;
3. ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de afdeling leerplicht.
Gezondheid
Leerlingen mogen naar school:
● met chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zónder koorts of benauwdheid
● als ze af en toe hoesten
Leerlingen blijven thuis als:
● het kind verkoudheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn;
● ze koorts hebben, benauwd zijn of hoesten;
Als uw kind bovenstaande klachten heeft, wordt aangeraden het kind te laten testen. Een kind met deze
klachten dat niet getest is, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde
klachten 7 dagen na de eerste ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school.
●
●
●
●

als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
het kind bij iemand in huis woont die coronaklachten met koorts en/of benauwdheid heeft, totdat de
persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft;
het kind een contact is van iemand met corona;
het kind een huisgenoot is van iemand met corona; de leerling blijft tot 5 dagen vanaf de testafname
thuis in quarantaine;
○ indien de geteste huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5
dagen na de testafname weer naar school;
○ krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact
met de geteste huisgenoot thuis;
○ vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag
hij/zij uit quarantaine;
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○

●

●

als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.
het kind positief getest is op corona; de leerling moet ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en
uitzieken.
○ de leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft
○ zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
als er een besmetting is vastgesteld bij een leerling of leerkracht van een groep
○ de hele groep inclusief de leerkracht moet dan 5 dagen thuisblijven; we gaan dan over op
afstandsonderwijs zoals u gewend was;
○ wanneer u als ouder/verzorger uw kind niet wil laten testen, dan blijft uw kind 10 dagen in
quarantaine; voor die kinderen zal dan door de leerkracht een beperkte vorm van
afstandsonderwijs worden aangeboden in die zin dat de leerkracht voor het kind een dagtaak
klaar zal zetten, maar zonder instructiefilmpjes of online mogelijkheden voor contact met de
leerkracht.

Testen is een dringend advies van het ministerie van onderwijs
● bij coronagerelateerde klachten bij de leerling;
● als er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
● zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis als’.
Schoolfruit volgende week
Ook in week 9 (de week na de voorjaarsvakantie) is er schoolfruit op school. Echter, we weten nu nog niet
welk fruit of welke groente dan voor ons beschikbaar is. We laten ons verrassen....
Welkom
Ruben is afgelopen maandag 4 jaar geworden, en is vanaf dan ‘echt’ een nieuwe leerling van groep 1-2a;
welkom!
Cito toetsen (van juf Angelina)
In een normaal schooljaar worden in januari/februari de cito toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn in de
lockdown periode niet afgenomen.
We hebben vanaf 8 februari het moment dat de scholen weer open zijn gegaan, ons eerst gericht op het
welbevinden van de kinderen. Weer wennen aan naar school gaan, je klasgenoten weer zien het fijn hebben
met elkaar.
De toetsen van cito gaan we na de voorjaarsvakantie afnemen.Vanaf 8 maart zullen de toetsen van rekenen,
spelling en begrijpend lezen worden gemaakt. Met de AVI leestoetsen en de woordleestoets hebben we in
deze week een start gemaakt.
We zullen de resultaten van de toetsen wel anders interpreteren. Een leerling kan een score behalen van A
tot en met E. Hiermee wordt het kind vergeleken met leerlingen uit een normaal schooljaar, daarvan is nu
geen sprake. Belangrijker vinden wij de analyse van de toets: wat weet het kind al? Wat zijn nog doelen
waaraan dit kind gaat werken de komende periode? Waar moeten we in de groep nog extra aandacht aan
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besteden?
Deze periode van toetsen zit ook dicht op de periode van de Eindtoetsen van Cito in juni. De verwachte groei
van de leerling in resultaat zal hiermee ook anders zijn.
We weten dat cito scores een onderdeel zijn van een schooladvies. Het Voortgezet onderwijs heeft
aangegeven daar intern ook anders naar te gaan kijken. Een warme overdracht over leerlingen is dan ook
heel belangrijk.
In het rapport zal er nog geen informatie staan over deze toetsen. Deze ontvangt u op een later moment.
Bijlesmeester.
De lessen van de Bijlesmeester gaan na de vakantie helaas nog niet starten. Dit heeft te maken met de
corona maatregelen.
Zodra er meer bekend is zullen de ouders van kinderen die mee gaan doen met deze lessen meer informatie
ontvangen.
Start huiswerkbegeleiding op de Schakel
Het concept Zorg & Aandacht van de Schakel, willen we gaan uitbreiden met het aanbieden van
huiswerkbegeleiding op de Schakel. Dit doen we in samenwerking met Jongerenwerk De Ronde Venen. Ter
informatie: dit staat dus los van de Bijlesmeester, die gekoppeld is aan (dreigende) achterstanden als gevolg
van COVID.
Hoe werkt het: wanneer u als ouder/verzorger denkt dat uw kind/kinderen huiswerkbegeleiding nodig heeft,
geeft u dit door aan de leerkracht. Deze zal kort met u bespreken hoe deze huiswerkbegeleiding voor uw
kind/kinderen aankijkt. Indien u samen met de leerkracht tot de conclusie komt dat huiswerkbegeleiding nodig
is voor uw kind/kinderen, dan zoeken we een vrijwilliger van het Jongerenwerk die dit wil gaan doen.
Het werkt dan zo dat uw kind/kinderen 1 uur per week, na schooltijd, op school komt/komen voor
huiswerkbegeleiding. Veelal is dit bestemd voor de wat oudere leerlingen (groepen 6, 7 en 8).
De Schakel en het Jongerenwerk zoekt vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding!
Vind je het leuk om een huiswerkmaatje van een leerling te worden van basisschool De Schakel voor één uur
per week? Meld je aan! Er volgt een startgesprek met een jongerenwerker die vervolgens de koppeling maakt
met een leerling in overleg met de school. Het jongerenwerk zorgt voor de begeleiding van jou als vrijwilliger.
U wordt vrijwilliger bij het project De Inhaalslag van Jongerenwerk De Ronde Venen. Het doel van de
huiswerkbegeleiding is het verbeteren van de schoolresultaten en daarmee het vergroten van de
toekomstkansen van jongeren. Het is de bedoeling om wekelijks één uur huiswerkbegeleiding te geven aan je
leerling op basisschool De Schakel in Vinkeveen. Denk hierbij vooral aan de middag na schooltijd (vanaf
15.00 uur) en op woensdag (vanaf 13.00 uur).
Start groep 0
Na de voorjaarsvakantie zal onze groep 0 starten.
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Het oorspronkelijke plan was dat de kinderen die na januari 4 jaar (zijn ge)worden alleen op dinsdag,
woensdag en donderdag met groep 0 apart zouden zitten maar dat hebben we veranderd. Uit de prognose
blijkt dat we aan het einde van dit cursusjaar 17 kleuters erbij krijgen die 4 jaar zijn/worden.
Als we deze kinderen op maandag bij groep 1/2a en 1/2b laten zijn (zoals de bedoeling was) dan zou dat
betekenen dat we met heel veel kinderen in de kleuterlokalen zitten. De groepen worden naar onze
maatstaven dan te groot (gem 30 kinderen per groep).
Daarom hebben we de keuze gemaakt om de kinderen van groep 0 ook op maandag als aparte groep te laten
functioneren. Juf Sandy die al bij ons in de kleutergroepen assisteert, zal op maandag groep 0 onder haar
hoede nemen. De verdeling wordt dan:
maandag: juf Sandy
dinsdag: juf Rianne
woensdag: juf Rianne
donderdag: juf Rianne
De kinderen van groep 0 hebben geen apart vak op het kleuterplein om bij elkaar te staan maar zij zullen bij
het klimrek verzamelen. Juf Sandy of juf Rianne wachten de kinderen daar op.
Nationaal programma onderwijs na corona (overgenomen van de PO-Raad)
Gistermiddag (donderdag) presenteerden demissionair ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven het
Nationaal programma onderwijs na Corona. Een investering van 5,8 miljard euro voor het primair en

voortgezet onderwijs voor de komende 2,5 jaar. Dit geeft de onderwijssector de kans om met extra geld,
menskracht en in gezamenlijkheid met partners te doen wat nodig is. Dat is: in kaart brengen wat de
coronaperiode met onze leerlingen heeft gedaan en met evidence-informed aanpakken het herstel inzetten,
gericht op de lange termijn.


We kunnen aan de slag!
Met deze forse investering onderkent het Kabinet dat het onderwijs meerjarig ondersteund moet worden om
de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen te ondervangen. De hele sector heeft het afgelopen jaar
keihard gewerkt en telkens weer geschakeld om met thuisonderwijs, halve klassen en nieuwe richtlijnen zo
goed mogelijk onderwijs te blijven verzorgen. Dit was een ongelofelijke prestatie, die veel heeft gevraagd en
nog steeds vraagt van onze mensen en van jullie. Nu de scholen weer open zijn halen we even diep adem,
kijken we wat er nodig en wat er mogelijk is en pakken dan door.
Start Sharon ten Brink
Na de voorjaarsvakantie start Sharon ten Brink bij ons op school. Iedere dinsdagmorgen en
donderdagmiddag. Vanuit Amerpoort komt zij bij ons ondersteunend werk doen, om daarmee werkervaring op
te doen.
Welkom Sharon!
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Studiedag 5 maart a.s. VERVALT: er is gewoon school
Vanwege de lockdown vervalt de geplande studiedag voor het personeel d.d. vrijdag 5 maart 2021. Deze
vrijdag (dus de vrijdag na de voorjaarsvakantie) is er GEWOON SCHOOL.
Audit school op woensdag 3 maart 2021:
Op woensdag 3 maart a.s. (dus de woensdag na de voorjaarsvakantie) hebben een Audit op de school. Een
onderwijskundig ‘expert’ bezoekt dan alle groepen (met uitzondering van groep 8) om te beoordelen en advies
te geven of onze lessen op de Schakel ook van voldoende kwaliteit zijn, dan wel waar onze
ontwikkelingspunten liggen. Dit doen we periodiek, om zodoende onze kwaliteit op top-niveau te houden!
Weekje voorjaarsvakantie
Het is traditie binnen de school: op de vrijdag vóór de voorjaarsvakantie, is de school al vrij. Zo ook volgende
week vrijdag 19 februari. Dus dan BEGINT de voorjaarsvakantie!
Tenslotte
Iedereen een fijne voorjaarsvakantie toegewenst!
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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