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1.
School vanaf 8 juni 2020
Vorige week heeft de overheid laten weten dat vanaf 8 juni de basisscholen volledig open mogen
gaan, mits de coronacijfers geen reden geven om dit niet te doen.
De gedeeltelijke herstart is op onze school bij de meeste groepen goed verlopen en dat geeft
vertrouwen voor de tweede fase.
Wij moeten u melden dat het nog even duurt voordat wij u precies kunnen informeren over de
situatie en de aanpak vanaf 8 juni. We hadden gehoopt op 27 mei een landelijk protocol ontvangen
te hebben. De opstellers van het protocol waren op hun beurt afhankelijk van de leidende uitspraken
van het Outbreak Management Team (OMT).
Het protocol hebben wij gisterenavond ontvangen. Met het team, de overige besturen in Zeewolde
en kinderopvang willen we zo goed mogelijk afstemmen.
Hierop vooruitlopend willen wij u nu alvast graag twee verhelderende aankondigingen doen:
In de persconferentie kondigde de premier de volgende fase in de heropening aan met de
woorden: “De scholen gaan weer open.”
Dit suggereert dat de school weer open gaat ‘als vanouds’. Terug naar normaal dus. Dat is
nadrukkelijk NIET het geval. We zullen nog lange tijd, ook in de school, rekening moeten houden met
allerlei richtlijnen om de gezondheid te kunnen waarborgen. Met alle gevolgen van dien voor de
organisatie van ons onderwijs.
“De scholen gaan weer open”, wekt ook de verwachting dat de kinderen weer 100% lestijd
zullen ontvangen, fysiek georganiseerd in de klas op school. Het waarmaken van die verwachting
kunnen wij niet toezeggen, laat staan garanderen. We kampten immers al met de uitdagingen
vanwege het leerkrachtentekort en hebben nu ook te maken met leerkrachten die niet op school
inzetbaar zijn vanwege gezondheidsklachten en/of zieke gezinsleden.
Wat wij op dit moment vanuit het protocol wel kunnen aangeven is het volgende:
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de
scholen in het basisonderwijs:
•
Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
•
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
•
Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
•
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
•
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.
•
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
•
Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
•
Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.
Kortom: wij hebben de beschikbare tijd van vandaag en aanstaande dinsdag hard nodig om alle
uitdagingen te vertalen naar de best mogelijke aanpak om onze school te heropenen voor alle
kinderen.

Alle besturen van de Zeewoldense scholen streven ernaar om u op dinsdag 2 juni verder te
informeren. U begrijpt hopelijk dat wij dat niet kunnen garanderen.
2.
Feestelijke start op maandag 8 juni 2020
De nieuwe start op maandag 8 juni willen we starten met een feestje. Vieren dat we weer met de
klassen compleet zijn. De kinderen zijn al flink aan het oefenen met het Toermalijn lied en de
openingsdans.
We zullen deze ochtend de dans gezamenlijk opvoeren onder leiding van Samantha/UDX. Elke groep
heeft hiervoor een eigen vak op het schoolplein. Daarna zullen we samen het lied zingen. U kunt de
dans en het lied alvast vinden op de online leeromgeving.
Inloggen via: www.toermalijn.net
Om 08.30 uur starten we eerst in de eigen klas, om 09.00 uur
zullen we buiten “feestelijk openen”.
Helaas mogen hierbij geen ouders aanwezig zijn, dit vanwege
de 1,5 m regel. Daarom zullen we de start gaan filmen en
misschien zelfs live via Facebook gaan. We zorgen er dus voor
dat u op een manier thuis kunt meegenieten.
LET OP: als u uw kind niet herkenbaar op het filmpje (social
media) wil hebben, zorg er dan voor dat uw zoon/dochter ’s
ochtends met een pet naar school komt. Wij zorgen er dan
voor dat uw kind niet herkenbaar in beeld komt!
3.
Evaluatie/terugblik op het thuiswerken
Vanaf 8 juni vervalt ook het thuiswerken. Een bijzondere
periode waarin we aan de slag zijn geweest met vele
uitdagingen en waarbij we enorm veel geleerd hebben. Misschien ook punten die we niet mogen
vergeten. Want wie weet, misschien heeft deze periode ooit een vervolg…
Daarom de vraag aan alle ouders en alle kinderen (vanaf groep 4): willen jullie een vragenlijst invullen
zodat wij de ervaringen van de afgelopen tijd mee kunnen nemen? We willen graag leren van alle
opgedane ervaringen.
Vragenlijst ouders: klik hier
Vragenlijst kinderen: klik hier
Deze vragenlijsten staan ook klaar op onze online leeromgeving.
De ingevulde lijsten worden bekeken door directie, intern begeleiders en gedragsspecialist; Manon,
Simone, Babette en Greetje.
Ook het team zal gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Samen bekijken welke lering we
trekken uit deze situatie. De resultaten van de lijsten zullen we intern bespreken.
4.
Rapporten eind van dit schooljaar
Op de planning stond dat de rapporten op woensdag 24 juni 2020 mee zouden gaan. Dit hebben wij
verschoven naar vrijdag 3 juli 2020. Zo hebben we iets meer speling om de meest recente gegevens
te verkrijgen. De laatste oudergesprekken worden hierdoor verplaatst naar de week van maandag 6
juli t/m vrijdag 10 juli. Deze gesprekken zullen waarschijnlijk digitaal, telefonisch of buiten moeten
gaan plaatsvinden. We gaan de mogelijkheden bekijken.
5.
Toetsen
Deze periode willen we gebruiken om een duidelijk beeld van alle kinderen te krijgen. Naast sociaalemotioneel, natuurlijk ook op het gebied van rekenen, lezen, spelling/taal en begrijpend lezen.
Daarom hebben we er voor gekozen om de methodetoetsen en de Cito toetsen af te nemen de
komende tijd. Deze gegevens zullen geanalyseerd worden om voor elke groep een startpunt te
bepalen. Dit is een van de overdrachtspunten naar de volgende groep; welke herhaling/aanpassing is
nodig voor welk vakgebied? En welke individuele aanpassingen zijn nodig en mogelijk?

6.
Studiedagen 18, 19 en 22 juni gaan door
De komende periode moet er nog veel gebeuren. Zoals hierboven vermeld: het schrijven van de
rapporten, maar vooral ook analyseren van alle gegevens. Ook moeten wij ons gaan richten op alle
voorbereidingen op het schooljaar 2020-2021. Daarom gaan de studiedagen in juni gewoon door.
7.
Viering 20-jarig lustrum
In juli stond er een feestweek gepland ivm ons 20-jarige bestaan.
Helaas zal dit door alle omstandigheden niet door kunnen gaan. We zullen dit feestje beslist nog gaan
vieren. Maar wanneer? Dat weten we nu nog niet…
Fijn weekend allemaal!
Tot dinsdag!
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Toermalijn,
Manon Beek

