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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE 
PERIODE: 
● 19 t/m 23 okt.: herfstvakantie 
● 26 okt.: studiedag: leerlingen vrij 
 
Sommige activiteiten zullen misschien nog 
aangepast moeten worden ivm Covid-19.  
U wordt hier zsm van op de hoogte gesteld. 
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1. Covid-19 
Afgelopen dinsdagavond weer een persconferentie.  
Voor het basisonderwijs zijn er geen wijzigingen, gelukkig mogen we gewoon les blijven geven en kan 
de school open blijven. 
In de afgelopen 2 weken zijn er 2 leerkrachten getest. Gelukkig beide negatief. 
 
Door het testen, door ziekte en door verlof zijn er meerdere leerkrachten afwezig geweest de 
afgelopen 2 weken. In totaal zijn er 21 dagen geweest waarop een leerkracht afwezig was. (Op 
sommige dagen dus meer dan 1 leerkracht afwezig).  
Heel veel van deze dagen hebben we gelukkig kunnen vervangen. Met dank aan het team, waar veel 
flexibiliteit van is gevraagd. leerkrachten hebben in andere groepen gestaan, leerkrachten hebben 
extra dagen gewerkt. Maar door het schuiven van leerkrachten is er ook meerdere keren 
ondersteuning niet doorgegaan. Hierbij geldt nog steeds: een hele groep gaat voor op een klein 
groepje of een individu. Vandaag zijn er 2 groepen (gedeeltelijk) thuis.  
 
U zult hopelijk begrijpen dat we er alles aan doen om de continuïteit van het onderwijs te 
waarborgen. We doen wat we kunnen om er voor de kinderen te zijn. Helaas lopen we tegen grenzen 
aan. De zorgen om de komende maanden zijn groot.  
Gelukkig merken we veel begrip en medeleven vanuit de ouders, waarvoor dank. 
We doen het samen!  
 
Ondertussen zijn we ook nog steeds bezig om onze online leermogelijkheden uit te breiden. De 
bovenbouwleerlingen zijn aan het stoeien met hun account op het COOL-portaal, ontdekken wat we 
hier allemaal mee kunnen. Groep 8 is gestart met google classroom, voor taal en spelling hebben we 
de online verwerkingssoftware geactiveerd en online contactmomenten zijn er geweest via google 
meet. Tsjonge, we leren veel in deze tijd! 
 
2. Geweldig resultaat inspectie’bezoek’ 6 oktober 2020 
Op dinsdag 6 oktober vond het uitgestelde inspectie’bezoek’ plaats. In verband met Corona is het 
gesprek verplaatst van april naar 6 oktober. Het was een digitaal gesprek. Het resultaat is zeer 
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positief. We kunnen voor even de vlag uithangen. We hebben voldaan aan 
het 4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek. Naar aanleiding van de ontwikkelingen 
en de resultaten van de school ziet de inspectie geen risico’s. Zowel de 
gemiddelde (eind)resultaten van de leerlingen als financiële positie van het 
bestuur is ruimschoots op orde. Tevens heeft de inspectie een positieve 
indruk over de ontwikkelingen van de school, de kwaliteit van de zorg, hoe 
prioritering wordt aangebracht en hoe het bestuur deze onderwerpen 
initieert en volgt. Het volgende heeft de inspectrice samengevat aan het 
eind van het gesprek: 

- dit onderzoek vond op deze digitale wijze plaats omdat wij weinig 
risico’s zagen. Naar aanleiding van het gesprek wilden wij dat graag 
bevestigd zien. 

- ik ben onder de indruk van hoe u tegenslag nav ziekte, overlijden en 
het onderwijs tijdens Coronatijd heeft opgepakt. 

- wij zien op geen enkel vlak op dit moment risico’s (inspectie heeft 
zelf een intern onderzoek gedaan naar opbrengsten, documenten, 
financiën, sociaal emotionele ontwikkeling etc. op de Toermalijn). 

- u heeft hiermee voldaan aan het 4-jaarlijks onderzoek en bezoeken 
u weer tijdens de volgende reguliere planning. Dat zal mogelijk in 
schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 zijn.  

-      heeft u eraan gedacht om voor predikaat ‘goed’ of evt. ‘excellent’ te 
gaan? Wij vinden, op dit moment, zelf dat wij dit niet moeten doen. 
Berichten die wij horen over dit predicaat geven aan dat het een doel op zich 
wordt. Wij willen liever de kwaliteit waarborgen waar wij nu voor staan en 
daar onze energie in steken. 

 

 
Een lerende school, een school in beweging, een school waar ontwikkeling plaatsvindt. 
Een fijne plek om te leren en te werken. Trots op onze school! 
 
3. Onderzoek beweeggedrag basisschoolleerlingen en hun ouders 
Zie bijlage 
 
4. Afspraken fruitpauze 
Al een tijd geleden zijn er afspraken gemaakt over de ochtendpauze. 
Het is onze maatschappelijk taak en verantwoordelijkheid om in alle 
groepen stil staan bij een gezonde school en het bevorderen van 
gezond eten.  
 
Als REMINDER de afspraak: 
We gaan ervan uit dat de kinderen fruit en/of groente mee krijgen 
naar school. Als uitzondering (omdat de fruitschaal een keer leeg is) 
vinden wij het volgende ook goed: een boterham, plakje ontbijtkoek 
of rijstwafel. 
 
Vieringen op school:  
Natuurlijk blijven er momenten in het jaar die we met elkaar willen vieren. Denk aan: Sinterklaas,                
Kerst en Pasen. Op deze momenten zal er gezocht worden naar een traktatie passend bij het feest,                 
zoals strooigoed, een kerstkoekje of een broodhaantje. We vinden als team dat deze traktaties bij de                
feesten horen. 
 
5. Vanuit de MR 
Het schooljaar is alweer een tijdje bezig. De MR is weer bijeen geweest om het afgelopen jaar te 

evalueren en het komende jaar te bespreken. Wat staat er allemaal op de planning? 

Dit jaar bestaat de MR uit vertrouwde gezichten. De oudergeleding blijft ongewijzigd. Marianne ten 

Veen, moeder van Noa en Zoe uit groep 3, Ingrid van Donkersgoed, moeder van Bas uit groep 4 en 
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John Brink, vader van Jake uit groep 3 en Loïs uit groep 1 hebben zitting namens de ouders van de 

Toermalijn. John is vanaf dit jaar ook de voorzitter. Mocht u vragen hebben, dan kunt u hen gerust 

aanspreken. 

Namens de leerkrachten zijn Christa van der Hel, leerkracht groep 6, Fiona Kersten, leerkracht groep 

5 en Femke van Tol, leerkracht groep 1/2, de vertegenwoordigers.  

We zullen dit jaar een aantal keer met de ouders van de ouderraad in gesprek gaan. Eveneens zullen 

we minimaal twee keer dit jaar om tafel gaan met het bestuur. 

Zoals gewoonlijk zullen we bepaalde stukken doornemen en bij tevredenheid goedkeuren of ons 

advies uitbrengen. Daarnaast staan dit jaar een aantal andere belangrijke onderwerpen op het 

programma. We willen naar aanleiding van de resultaten van de peiling gaan onderzoeken of een 

continurooster al dan niet past bij de Toermalijn. Hier hoort u binnenkort meer over. Ook gaan we 

kijken naar de gesprekkencyclus en willen we onderzoeken hoe we de Toermalijn kunnen 

verduurzamen.  

 
6. Inschrijvingen 2020-2021 
We zijn al weer enkele weken lekker aan het werk. Ondertussen 
worden ook nu weer veel nieuwe leerlingen ingeschreven, heel 
fijn! 
Er zijn vast nog broertjes of zusjes die het komend jaar 4 jaar             
worden. Heeft u uw kind nog niet aangemeld? Doe dit dan zo            
spoedig mogelijk. Dan kunnen we een goede planning maken         
voor de tweede helft van het jaar. Het inschrijfformulier is op te            
halen op school! 
 
7. Vanuit de parochie 
Een mooie communieviering: zie bijlage 
 
8. Zet je licht aan! 
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!  
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de 
Nederlanders heeft wel eens  een onveilige verkeerssituatie 
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een 
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed 
idee dus, die fietslamp.  Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook 
dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in 
zodat uw kinderen veilig en  goed zichtbaar op de fiets naar school gaan. De ANWB 
fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het  correct voeren 
van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met  spuitkrijt dat makkelijk is 
aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de  school. Onderzoek wees uit 
dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn 
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel, maar 
vergeet men deze echter  aan te zetten. Dit jaar wordt deze 
gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie  kijk dan 
op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 
 
9. Studiedag 26 oktober 2020 
Op maandag 26 oktober 2020 zijn de kinderen nog vrij. 
Het team volgt dan een studiedag. Onderwerpen voor die dag zijn: 

- IPC: definitie van leren/focus op leren 
- analyseverslag en trendtabel 2019-2020 
- jaarplan 2020-2021: doelen en succescriteria opstellen 
- presentatie: anders leren, concentratie en gedrag 
- verder diverse overleggen tussen de bouwen en de parallelgroepen 
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10. Hulp van ouders 
Op sommige plekken in school is het weer mogelijk om hulp van ouders te krijgen. Heel fijn, want 
met de ondersteuning van ouders kunnen we meer doen! 
Op maandagmiddag zijn we op zoek naar hulp in onze schoolbibliotheek! 
Elke maandag van 13.15-13.45 uur. Aanmelden kan bij juf Sandra: svandesteeg@toermalijn.net  
 
Wij wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie toe. 
We zien de kinderen graag weer dinsdag 27 oktober op school. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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