Nieuwsbrief
9 september 2020
Schoolgids en schoolkalender
Andere jaren kreeg u een schoolgids van het nieuwe schooljaar met daarin de kalender verwerkt. Omdat
dit nu allemaal op onze website staat hebben we ervoor gekozen om deze niet te laten drukken.
U kunt de kalender vanaf de website importeren in uw telefoon.
Mocht u toch graag een papieren kalender willen, schroom dan niet om dit even aan te geven via
directie.element@catent.nl. We zullen de kalender dan even voor u uitprinten.
5 zekerheden
Tijdens een PR bijeenkomst in juni hebben we met ouders en leerkrachten gesproken over de 5
zekerheden die onze school zo bijzonder maken. Dit is het resultaat, zeg het voort!

Afronding Masteropleiding juf Karen
De afgelopen twee jaar heb ik de Masteropleiding Learning & Innovation gevolgd. Binnen deze opleiding
ben ik bezig geweest om de competenties onderzoeken, ontwerpen, veranderen en reflecteren verder te
ontwikkelen. Dit deed ik op school door middel van allerlei projecten met het team en ook binnen de
opleiding werkten we opdrachten uit waarbij we keken naar teamprocessen en naar vernieuwingen
binnen de school en in de klas. Vorig schooljaar heb ik samen met het team (ook in het kader van het
inspectiebezoek) een Masterproject uitgevoerd. Dit ging over teamdynamiek en samenwerking. Op de
laatste vakantiedag kreeg ik te horen dat ik geslaagd was voor deze opleiding. Ik mag mezelf nu Master of
1

Education noemen en zal als teamlid voortdurend een bijdrage blijven leveren om te kijken hoe we het
onderwijs op onze school kunnen blijven ontwikkelen en welke manier hierbij passend is.
Karen Vos.
Cito toetsen op maat
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we geen citotoetsen afgenomen. Omdat we toch wel graag
willen weten waar onze kinderen staan als het gaat om rekenen en spelling, hebben we besloten om eind
september/ begin oktober toch een aantal cito toetsen af te nemen bij de kinderen van groep 4 tot en
met 8. Cito heeft de normering iets aangepast zodat deze beter aansluit bij de situatie van nu.
Ook hebben we in het verlengde hiervan besloten om te gaan toetsen op maat. Dus een toets die aansluit
bij de ontwikkeling van kinderen in plaats van de toets die standaard voor dat moment aangegeven staat.
Niet elk kind zal dus dezelfde toets maken. Op deze manier krijgen we nog meer inzicht in de
vaardigheden die kinderen makkelijker of juist moeilijker vinden en kunnen we ons onderwijs hierop
aanpassen. Mochten we bijzonderheden of onduidelijkheden tegenkomen in de uitslag of de ontwikkeling
van uw kind dan laten we dit uiteraard weten. Ook zullen we (kort) aandacht besteden aan deze scores in
de oudergesprekken van dit najaar.
GMR
Binnen de stichting Catent wordt medezeggenschap vormgegeven door de MR op de scholen en de GMR
voor de stichting. Dit betekent dat de GMR zaken terugkoppelt naar de MR’en en andersom. Nu worden
er voor de GMR nog nieuwe leden gezocht. Bij het scannen van onderstaande QR code komt u bij een
filmpje met meer informatie. Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust aan de MR of directie!
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Ventilatie
Zoals ieder van jullie in de media heeft kunnen lezen is goede ventilatie van wezenlijk belang in de strijd
tegen het Coronavirus. Gelukkig hebben we bij ons op school volop ventilatiemogelijkheden. Dit brengt
alleen wel met zich mee dat het op sommige dagen wat kouder is in de school omdat de ramen open
staan. Het kan verstandig zijn om uw kind(eren) een extra trui of vest mee te geven naar school.
Corona en de situatie op school
Op dit moment worden we helaas geconfronteerd met een landelijke opleving van het coronavirus.
Dit leidt tot een toename van de zorgen bij leerlingen, hun ouders, leraren en leidinggevenden op de
scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Wij zijn als school in deze enigszins gewijzigde situatie druk geweest leerlingen en leraren in een zo veilig
mogelijke situatie op school te ontvangen. Ook doen we allemaal ons best de basisregels zoals die in de
protocollen staan uit te voeren en na te leven. Vanuit het onderwijs proberen wij bij het kabinet aan te
dringen op prioriteit in het testproces voor leraren. Wij begrijpen dat het kabinet inzet op versnelling van
de test capaciteit voor iedereen en steunen dat zeer.
Helaas is de praktijk op dit moment nog dat leerkrachten met milde gezondheidsklachten lang moeten
wachten op de testmogelijkheid en de uitslag van de test. Ook kan het zijn dat een gezinslid van een
leerkracht getest moet worden of koorts heeft waardoor de leerkracht niet kan komen werken. Totdat de
uitslag bekend is mag een leerkracht geen lesgeven op school. Dit heeft al tot de nodige uitdagingen
geleid om toch een leerkracht voor de groep te hebben staan. Gelukkig zijn mensen bereid om wat extra
te werken, vangen we groepen van elkaar op en bedenken we samen andere alternatieve oplossingen.
Met het griepseizoen in aantocht voorzien we hierin nog meer uitdagingen. Het bestuur denkt op afstand
mee en de inzet van poolmedewerkers wordt zo goed mogelijk verdeeld. Toch kan het voorkomen dat er
moment is waarop we een leerkracht niet meer kunnen vervangen. Daar waar het lukt vangen we de
kinderen onderling op. Hier zitten echter ook nadelen aan, het onderwijsprogramma voor de kinderen
komt in het gedrang en we willen de klassen vanwege de maatregelen niet te vol maken.
Mocht het voorkomen dat we echt geen leerkracht voor de kinderen kunnen vinden dan zullen we u zo
spoedig mogelijk via Parro berichten dat uw kind die dag niet naar school kan. We zullen ons uiterste best
doen om in dat geval het online lesgeven weer zo snel mogelijk op te pakken voor de basisvakken. De
kinderen kunnen dan desgewenst ‘s ochtends hun weektaak en werk op school op komen halen om
vervolgens thuis aan het werk te gaan.
Mocht uw kind zelf niet naar school kunnen vanwege milde gezondheidsklachten dan kunt u ook werk
voor uw kind ophalen (overleg wel altijd even met de leerkracht) om thuis aan te werken. Mocht deze
periode langer zijn dan een week, overleg dan ook even met de leerkracht hoe verder te gaan.
Deze situatie vraag enorme inzet en flexibiliteit van ons allemaal, maar samen zetten we de schouders
eronder!
Om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag is de beslisboom van Boink opgezet. Deze vindt u
in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Onze school volgt deze richtlijnen.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het gerust weten! Directie.element@catent.nl
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Info van buitenaf
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Met vriendelijke groet,
Team Montessorischool Het Element
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