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1. Bijzonderheden   
Gelukkig   konden   we   afgelopen   maandag   “gewoon”   starten,   ondanks   code   rood.   
Meerdere   collega’s   van   buiten   Zeewolde   waren   al   afgelopen   zondag   naar   Zeewolde   
gekomen,   zo   fijn!   Daarnaast   hebben   we   op   maandag   meerdere   collega’s   “zonder”   klas.   We   
wisten   dus   dat   elke   leerkracht   van   buiten   Zeewolde   vervangen   zou   kunnen   worden.   Gelukkig   
viel   het   maandagmorgen   erg   mee   en   waren   alle   leerkrachten   op   �jd   om   met   de   eigen   klas   te   
starten.     

  
Lesrooster   na   de   vakan�e:   
We   krijgen   veel   vragen   over   hoe   het   er   na   de   vakan�e   uit   gaat   zien   qua   les�jden.   
Komende   dinsdag;   23   februari   vindt   de   volgende   persconferen�e   plaats.   Samen   met   de   
MR   hebben   wij   de   verschillende   scenario's   in   beeld   gebracht   zodat   wij   u   na   
dinsdagavond   snel   kunnen   inlichten   over   hoe   wij   na   de   vakan�e   op   1   maart   2021   de   
school   weer   openen.   U   ontvangt   hierover   informa�e   via   Parro.   Houdt   u   deze   in   de   
gaten?     
    

Een   herhaalde   oproep:   
- Graag   Parro   in   de   gaten   houden;   

hierin   worden   de   belangrijkste,   
korte   mededelingen   vermeld.   

- Op   het   schoolplein:   alleen   de   
ouders   van   de   kinderen   van   
groep   1   t/m   3.   
Bovenbouwkinderen   graag   zoveel   
mogelijk   alleen   naar   school.   Houd   
de   1,5   m   afstand   te   allen   �jden   in   
de   gaten.   

- De   leerlingen   van   de   groepen   5   t/m   8   nemen   elke   schooldag   een   deel   van   hun   
schoolwerk   mee   naar   huis.   Dit   om   bij   een   eventuele   quarantaine   direct   thuis   aan   de   
slag   te   kunnen.   Wilt   u   er   zorg   voor   dragen   dat   dit   schoolwerk   ook   elke   dag   weer   mee   
naar   school   komt?     
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2. Planning   komende   periode   
Studiedag:   19   maart   2021   (ipv   19   februari   2021)   
Rapport:   22   maart   2021:   voor   de   groepen   3   t/m   8   (zie   opmerking   hieronder)   
Oudergesprekken:   vanaf   22   maart   t/m   1   april   2021   vinden   alle   oudergesprekken   plaats.     
Deze   gesprekken   zullen   online   zijn   

  
Rapport   groep   1/2:   
De   kleuters   krijgen   in   deze   periode   nog   geen   rapport.   Deze   afgelopen   �jd   op   school   hebben   
ze   eerst   weer   moeten   wennen   aan   elkaar   en   aan   het   schoolritme.   Tijdens   het   thuiswerken   
hebben   de   leerkrachten   geen   ontwikkeling   kunnen   volgen   van   de   kinderen.   
Na   de   vakan�e   gaan   de   leerkrachten   de   ontwikkelingen   weer   volgen   op   motorisch,   
sociaal-emo�oneel   en   cogni�ef   gebied.   Wel   zullen   de   leerkrachten   alle   ouders   spreken.   
Hiervoor   krijgt   u   binnenkort   een   uitnodiging.   

  
3. Vacatures   oudergeleding   MR   
Iedere   school   hee�   een   medezeggenschapsraad.   De   MR   praat   mee   over   allerlei   
onderwerpen   die   met   onze   school   en   het   onderwijs   te   maken   hebben.   Samen   verbeteren   we   
de   kwaliteit   van   het   onderwijs,   de   voorzieningen   in   het   gebouw   en   de   
arbeidsomstandigheden.   De   MR   is   daarmee   dus   iets   anders   dan   de   oudervereniging,   die   het   
team   ondersteuning   biedt   bij   het   organiseren   van   allerhande   ac�viteiten   op   de   school.   De   
leden   van   de   MR   worden   voor   een   periode   van   drie   jaar   gekozen   uit   de   ouders   en   uit   de   
teamgeleding.   
Bij   ons   op   school   bestaat   de   MR   uit   drie   ouders   en   drie   personeelsleden.     
De   MR   hee�   een   belangrijke   rol   binnen   de   organisa�e.   Bij   veel   beslissingen   die   het   bestuur   
of   de   direc�e   moeten   nemen   zijn   ze   verplicht   eerst   de   ouders   en   het   personeel   te   
raadplegen.   Dat   moet   gebeuren   via   de   MR,   zo   is   geregeld   in   de   Wet   Medezeggenschap   op   
Scholen   (WMS).   
Voel   je   je   als   ouder   betrokken   bij   de   school   en   wil   je   graag   ac�ef   meedenken   over   de   gang   
van   zaken   op   school?   Meld   je   dan   aan   voor   de   Medezeggenschapsraad   (MR)!   Vanaf   volgend   
schooljaar   zijn   er   twee   vacatures   binnen   de   oudergeleding.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hee�   u   interesse,   laat   het   ons   weten!   U   neemt   dan   voor   3   jaar   deel   in   de   MR   en   volgt   
hiervoor   een   basiscursus   MR.   Hieruit   krijgt   u   informa�e   betre�   de   rechten   en   plichten   van   de   
MR.   Voor   meer   informa�e   kunt   u   zich   wenden   tot   1   van   de   MR   leden:   John   Brink,   Ingrid   van   
Donkersgoed   of   Marianne   van   Veen.   
U   kunt   zich   voor   12   maart   aanmelden   via    brinkjacobj@gmail.com   

  
4. Convenant   PO-VO   
Passend   onderwijs   voor   elke   leerling   is   van   groot   belang,   daar   waren   de   
vertegenwoordigers   van    RSG   Slingerbos   |   Levant,   Oriënt   en   alle   Zeewolde   basisscholen   
het   over   eens.   Bij   de   keuze   voor   een   school   voor    voortgezet   onderwijs   mogen   
leerlingen   van   groep   8   zo   weinig   mogelijk   hinder   ondervinden   van   de   huidige   
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Coronamaatregelen.   Gezamenlijk   ondertekenden   zij   vrijdagmiddag   12   februari   in   de   
Levant   een   Convenant   om   de    gemaakte   afspraken   vast   te   leggen.   In   de   Zeewolde   
Aktueel   vindt   u   een   ar�kel   over   dit   ondertekenmoment:     

  
h�ps://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/algemeen/229978/convenant-vangnet-voor-verantwoorde-schoolkeuze     

  

5. Welkom   op   school   
Maëlle  (groep  1/2e)  is  gestart  op  onze  school!  We  heten  jou  welkom  op  de  Toermalijn  en                  
wensen   je   een   hele   fijne   en   leerzame   school�jd   toe!   

  
  
  
  
  
  
  
  

Met   vriendelijke   groet,   
namens   team   Toermalijn,   

  
Manon   Beek   
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