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Maandinfo wordt Nieuwsbrief.

Schooltijden:

Vorig schooljaar was u van ons gewend dat wij aan het begin van iedere maand
een maandinfo stuurden met de info voor de komende maand. Dit schooljaar
houden wij u, als vanzelfsprekend ook op de hoogte. We doen dit middels de
Nieuwsbrief die ongeveer om de 4 tot 6 weken uitkomt. Het kan dus zijn dat dit
niet aan het begin van de maand is.
Ook delen we informatie met u middels de SchoolsUnited app. Het is echt van
belang deze app te installeren. Zo blijft u goed op de hoogte van het reilen en
zeilen binnen de school.

Ma: 8.30 – 14.30
Di: 8.30 – 14.30
Wo: 8.30 – 12.30
Do: 8.30 – 14.30
Vr: 8.30-14.30

Plan bij vervanging/ziekte van de leerkracht.
Het zal u niet zijn ontgaan: het onderwijs kampt met grote problemen wanneer
leerkrachten met verkoudheidsklachten, loopneus, keelpijn of andere klachten
m.b.t. Covid 19, waarmee ze normaal zouden doorwerken, thuis komen te
zitten.
Wij nemen geen risico’s, dus wanneer leerkrachten een verkoudheid, loopneus,
keelpijn of andere klachten m.b.t. Covid 19 melden, werken zij niet op school en
laten zich testen. Inmiddels heeft het kabinet besloten dat het onderwijzend
personeel voorrang krijgt om zich te laten testen. Daar zijn we blij mee. Het
streven is dat het testproces voor onderwijsgevenden voortaan maximaal één
dag in beslag neemt.
Wanneer deze negatief is, werkt de collega de volgende dag weer.
Wanneer een collega 24 uur klachtenvrij is, maar nog niet getest is, omdat dit
langer duurt, werkt de collega eerder dan dat deze is getest.
Door deze Corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt om (soms) voor meerdere
dagen inval te regelen. Tot nu toe is dit gelukt doordat parttimers willen
bijspringen en dat we invallers kunnen inzetten. Toch wordt dit steeds
moeilijker en zijn er soms geen invallers meer beschikbaar. Wij kijken dan ook
met het hele team naar andere mogelijke oplossingen, zoals het geven van
onderwijs met leerkracht op afstand.
Wij proberen zoveel mogelijk dezelfde invaller in te zetten, maar dat lukt helaas
niet altijd.
Mocht u een idee met ons willen delen, dan staan wij hiervoor open.
Wij proberen u tijdig te informeren over de wisselingen in het land van uw
kind(eren). Soms kan dit een dag van tevoren, maar het kan ook gebeuren dat
dit nog op een ochtend is. Wij informeren u dan via de SchoolApp. Het is dus van
belang dat u deze heeft geïnstalleerd.

Over het algemeen wordt het onderstaande gehanteerd. We zetten alles op
alles om niet in de rode vakjes terecht te komen, maar we weten ook dat dit
helaas onvermijdbaar gaat zijn de komende maanden.
Dit schema geeft weer welke mogelijkheden er zijn bij een vervangingsvraag en
welke vervolgacties dat vraagt.

Kalender:
18 september
Kinderen vrij:
Studiedag
21 t/m 23 september
Walk trough
23 september
Einde actie Jantje
Beton
1 oktober
MR vergadering
12 t/m 18 oktober
Herfstvakantie
3 november
Studiedag team
Kinderen vrij
4 november
Nationaal Schoolontbijt

Op de website kunt u
de actuele kalender
vinden voor het hele
schooljaar.

*Vervanger uit eigen netwerk
Enkel wanneer dit door de (duo) leerkracht is aangegeven.
Incidenteel wordt er gekeken binnen de Scholengroep Hardenberg of er een
leerkracht verschoven kan worden.
De kinderen blijven thuis
1. De ouders worden de dag vooraf geïnformeerd dat er geen vervanger is
en aan hen wordt verzocht om hun kind zelf op te vangen. Mocht er
geen opvang mogelijk zijn dan kan met school overlegd worden over de
opvangmogelijkheid op school. Dit zal vaak binnen een andere Land zijn.
2. In uitzonderlijke situaties worden de ouders de ochtend (uiterlijk 8.00
uur) via de app gevraagd of ze hun kind buiten school kunnen opvangen
en indien nodig, of ze ook hun kind kunnen ophalen. Mocht dit niet
lukken dan worden deze kinderen vaak in een andere Land opgevangen.
Geen inzet ambulante leerkrachten/IB/directie
Het lijkt een makkelijke keuze om een leerkracht die ambulant is te vragen voor
de vervanging. Echter zijn deze ambulante leerkrachten gekoppeld aan taken en
werkzaamheden evenals de intern begeleider en directeur. Zij worden dan ook
niet ingezet voor vervanging.
Indien er een LIO-stagiaire is, kan de leerkracht incidenteel in overleg een ander
Land vervangen.

Kinderen met klachten
In een vorige brief hebben we u op de hoogte gesteld van de afspraken
die we schoolbreed hebben gemaakt over kinderen met klachten, zoals
niezen en/of hoesten. U heeft hiervoor een beslisboom ontvangen.
De beslisboom is niet helemaal waterdicht en soms wat onduidelijk.
Ook is er verschil in opvattingen over ‘verkouden zijn’.
Wanneer uw kind hoest en /of snotterig is, wordt een virus sneller
verspreid. Een ander kind/collega kan daardoor ook gaan hoesten en
snotterig worden, waardoor het thuis moet blijven. Daarom is het van
belang om met dit soort klachten thuis te blijven.
De grens is ook niet helemaal strak te trekken. Wanneer u twijfelt kunt u
altijd contact opnemen met de leerkracht. We dragen samen zorg om
gezond te blijven.
Voortgang ontwikkelingen
Wat zijn er een prachtige stappen gezet de afgelopen weken, het is echt
fantastisch. Het teams is zo betrokken en enthousiast. De school heeft een
metamorfose ondergaan in hoe ze is ingericht. Dit alles ter ondersteuning van
het ervaringsgericht leren.
Er ontstaan contacten tussen de collega’s van de verschillende teams waarin
ervaringen gedeeld worden en tips worden gegeven.

Walk through
Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23
september houden we een walk through, een
wandeling door de school. We willen u heel graag laten
zien waar we mee bezig zijn. De ontwikkelingen zijn
echt prachtig en daar zijn we trots op. Tijdens deze
wandeling zal uw kind vertellen wat er allemaal in het
Land gebeurt. Daarnaast zijn de collega’s aanwezig om
vragen te beantwoorden of zaken te verduidelijken.
Al met al een mooie kans om de school van uw kind te bekijken.

Startgesprekken
Inmiddels zijn de startgesprekken geweest waarbij het
kind aanwezig was. We vinden het van groot belang dat
het kind positie inneemt in de gesprekken tussen
ouders en leerkracht. De gesprekken gaan immers over
het kind; dus van belang dat het kind meepraat, want
het is zijn ontwikkeling en voortgang waarover
gesproken wordt. Natuurlijk blijft de mogelijkheid om
apart een afspraak te maken met de leerkracht als u als
ouder iets wilt bespreken zonder uw kind.

Ook heeft u samen met uw kind en de leerkracht afgesproken hoe we elkaar
informeren lopende het schooljaar. Dit noemen we het communicatieplan. Dit
kan verschillend zijn per kind. Het is maatwerk en moet passend zijn bij wat het
kind nodig heeft.

Observaties
Om de leerkrachten en onderwijsassistenten te ondersteunen en te coachen
komen de IB’ers, locatie-coördinatoren en directeur regelmatig bij de Landen
over de vloer voor observaties. Deze observaties duren ongeveer een uur en
tijdens dat uur wordt er onder andere gekeken naar de betrokkenheid van de
kinderen, de rijke leeromgeving van de lokalen en ruimtes waarin gewerkt wordt
en het handelen van de leerkrachten en onderwijsassistenten.
Na kindtijd worden de observaties middels een kort fotoverslag besproken met
de medewerkers. Dit zijn opbouwende gesprekken over de onderwijspraktijk.

Studiedag 18 september
Op vrijdag 18 september a.s. hebben we weer een
studiedag waarbij Tweemonds komt om met ons aan
het werk te gaan. Suze en Ellen Emonds zullen deze dag
ons meenemen in het in kaart brengen van het
welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen; dit is
van belang, zodat er fundamenteel leren plaatsvindt.
Hoe is de betrokkenheid van de kinderen tijdens de uitleg en tijdens het
werken? We bekijken dit vanuit de theorie van Professor dr. Ferre Laevers en
bedenken concrete acties die we kunnen doen om de processen in de Landen te
verbeteren.
Mocht u meer informatie willen hebben over het ErvaringsGericht Onderwijs
(EGO):
https://tweemonds.nl/ervaringsgericht-onderwijs/
Op deze site zijn ook filmpjes te vinden (EGO-Video’s), waaronder deze:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=sf5ZGKdzvF4&feature=
emb_title

Jantje Beton
Vorige week heeft u informatie gekregen omtrent de actie Jantje Beton.
De boekjes zijn inmiddels uitgedeeld en
worden uiterlijk 25 september terug op
school verwacht.
De opbrengst komt ten goede aan
spelen op en rondom het schoolplein.
Wat fijn dat iedereen meedoet en zich
hiervoor inzet!

Cultuurkoepel Vechtdal
Na de zomervakantie hebben de kinderen een flyer ontvangen van
Cultuurkoepel Vechtdal.
Via www.hardenbergkids.nl heeft iedereen zich kunnen inschrijven voor een
activiteit.
Zo ontdekken kinderen dichtbij huis een muziekinstrument of doen mee aan
beeldende activiteiten, toneel, dans, kunst & techniek of nieuwe media.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
U kunt zich hiervoor inschrijven tot en met 19 september.

Hartelijke groet,
Team OBS De Kern

