Betreft: volledige schoolopening vanaf 8 juni
Bemmel, 4 juni 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij zijn blij dat wij vanaf 8 juni alle kinderen weer elke dag ontvangen op school. Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van
ons College van Bestuur, werken wij alle richtlijnen uit aan de hand van het protocol van de PO-raad. Onze uitwerking is
besproken met de medezeggenschapsraad. In deze brief informeren wij u over hoe wij ons onderwijs vanaf 8 juni binnen
alle richtlijnen inrichten.
Schooltijden

Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Maandag
8.30-14.30 uur

Dinsdag
8.30-14.30 uur

Woensdag
8.30-12.15 uur

Donderdag
8.30-14.30 uur

Vrijdag
8.30-12.00 uur
8.30-14.30 uur

Ophalen/wegbrengen
De breng en haaltijden blijven ongewijzigd. U brengt uw kind tussen 8.15 en 8.30uur naar school. Kinderen gaan door de
bekende poorten en ingangen naar binnen, kleuters wachten bij hun leerkracht op het schoolplein.
Bij het ophalen wacht u in het juiste vak. De kinderen uit de groepen 1/2/3 komen 5 minuten voor het einde van de dag al
naar buiten. We willen de kinderen uit de bovenbouw vragen om zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school toe te
gaan. Gezien onze ervaring met de rust die er is tijdens het halen en brengen, kiezen wij ervoor om alle kinderen op
dezelfde tijd te laten brengen/halen. Wij willen u vragen om de 1,5 meter goed in acht te nemen, met één persoon uw
zoon of dochter te brengen/halen en wanneer uw gezin compleet is direct het terrein te verlaten.
Schoolreisje/kamp/afscheidsdag/uitvegen oudste kleuters/doorschuifmiddag
Het schoolreisje gaat dit jaar niet door. We kiezen ervoor om het geld wat hiervoor gereserveerd is vanuit de
ouderbijdrage op te tellen bij het bedrag van het komende schooljaar. Dit maakt dat wij aankomend schooljaar meer
budget hebben voor het schoolreisje.
Kamp en afscheidsdag van groep 8 gaan in een aangepaste versie door. Ouders van groep 8 ontvangen hierover vandaag
een aparte brief met meer informatie.
Het uitvegen van de oudste kleuters gaat in een aangepaste versie door (zonder ouders). U wordt hierover later dit
schooljaar op de hoogte gebracht.
De doorschuifmiddag gaat door.
Rapporten en pre-adviezen groep 7
Alle kinderen ontvangen op 24 juni een aangepast rapport. Dit aangepaste rapport zal eenmalig in deze vorm verstrekt
worden. In dit rapport zal input vanuit de leerkracht staan, maar vragen wij ook alle leerlingen om een stukje te schrijven.
Alle kinderen in groep 7 ontvangen, zoals u van ons gewend bent, ook hun pre-advies. Deze wordt tijdens het
welbevindingsgesprek toegelicht.

Welbevindingsgesprekken
In de week van 25 juni tot en met 3 juli vinden alle welbevindingsgesprekken online plaats. We volgen hierbij de richtlijn
van het RIVM en PO-raad op door zo min mogelijk verplaatsingen van en naar school te laten plaatsvinden en de
gesprekken online in te plannen. Op 25 juni en 30 juni is er ook de mogelijkheid om een welbevindingsgesprek in de avond
in te plannen (op de overige dagen na schooltijd). Het inschrijven voor deze gesprekken werkt als volgt:

-

-

-

Op maandag 8 juni kunt u via Parro een tijdvak reserveren voor een oudergesprek. Wanneer u meerdere
kinderen heeft, kunt u bij de verschillende groepen uw kinderen inschrijven. Let erop dat u de tijden niet te
strak op elkaar plant, u moet namelijk schakelen tussen diverse online meetings.
Op de dag van het gesprek ontvangt u van de leerkracht via Parro een link voor Google Meet, u bent reeds
met dit programma bekend omdat alle kinderen hier ook mee hebben gewerkt tijdens de periode van het
thuisonderwijs.
Het gesprek duurt 10 minuten, het is dan ook belangrijk om deze tien minuten goed aan te houden want na
u zal een volgend ouderpaar u afwisselen in de online meeting.
Onderwerpen die tijdens de welbevindingsgesprekken centraal staan, zijn: het welbevinden van de leerling,
het rapport, essentiële zaken voor de overdracht naar de nieuwe groep/leerkracht.

Toetsen
Normaal gesproken hebben wij in de laatste periode van het schooljaar een toetsweek. Wij vinden het altijd erg belangrijk
om met elkaar kritisch te kijken naar wat we doen en of dit nut heeft. We hebben daarom kritisch gekeken naar deze
toetsweek en wat dit voor ons op moet leveren. Dit maakt dat we het volgende hebben besloten:

-

-

Bij de kleuters nemen we geen toetsen af.
We nemen de leestoetsen AVI en DMT af bij de groepen 3 t/m 7, op deze wijze gaat onze signalering van
mogelijke dyslexie ook door en missen we geen toetsmoment.
We nemen CITO spelling en rekenen af in de groepen 3 t/m 7 omdat dit de basisvakken zijn die centraal
hebben gestaan gedurende afgelopen periode.
De resultaten van de toetsen zien wij als data waarop wij ons onderwijs kunnen aanpassen in het nieuwe
schooljaar. Wat heeft de afgelopen periode gedaan? Zijn er specifieke leerdoelen waar wij onze aandacht op
moeten richten? Wij zien dit toetsmoment dus niet zozeer als resultaatmeting maar als meting om ons
onderwijs goed te laten aansluiten.
Naast de CITO toetsen nemen de leerkrachten wel de reguliere toetsen af die horen bij de diverse methoden
waaruit wij werken.
Omdat we het belangrijk vinden om zo transparant mogelijk te zijn en u mee te nemen in de ontwikkeling
van uw kind, zullen wij de CITO grafieken ook met u delen tijdens het rapport. Wanneer er grote verschillen
zijn met de lijn der verwachting, dan wordt dit uiteraard met u besproken.

Noodopvang
Omdat vanaf 8 juni alle kinderen weer op school aanwezig zijn, verzorgen wij vanaf 8 juni geen noodopvang meer op
school.

Materialen en Chromebooks
Wij willen u verzoeken om er zorg voor te dragen dat alle materialen van school inclusief alle uitgeleende Chromebooks
op maandag 8 juni weer terugkomen op school. De kinderen mogen hun Chromebook persoonlijk bij Niki inleveren, zodat
zij kan bijhouden welke Chromebooks weer terug zijn op school.
Overige richtlijnen
De richtlijnen rondom hygiëne, ouders in de school, wegbrengen/ophalen, 1,5 meter, personeel, ziekmelden, contact met
leerkracht, pauzes, trakteren en praatkoffer/spreekbeurten zoals beschreven in de brieven van 10 mei en 24 april blijven
van kracht.

Tot slot wil ik u bedanken voor de geweldige complimenten die wij van u hebben mogen ontvangen. Wij voelen dat onze
inzet enorm wordt gewaardeerd. Daarnaast wil ik persoonlijk ook de Medezeggenschapsraad bedanken voor hun
constructieve en positieve wijze van meedenken in deze crisisperiode.

Een laatste oproep vanuit de medezeggenschapsraad: tot 8 juni kunt u zich aanmelden als kandidaat voor de MR voor het
komende schooljaar (zie bericht in Boogletter). Opgeven kan via: mr.deregenboog@stichtingatos.nl

Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog

