Buutflits 3
2020-2021

Beste ouders

Agenda

De persconferentie van afgelopen dinsdag was duidelijk: het virus lijkt nu niet onder
controle, dus er moesten extra maatregelen komen. Gelukkig heeft dit weinig gevolgen voor het basisonderwijs, maar het zet ons wel weer even op scherp. Ik kan
me voorstellen dat er ouders zijn voor wie de aangescherpte maatregelen wél een
grote impact hebben. Weet dat we aan u denken.

5-10: Dag van de leerkracht
17-10: Start herfstvakantie
25-10: Einde herfstvakantie
26-10: Studiedag: leerlingen vrij
28-10: Schoolfotograaf
10-11: TROTS-map mee naar huis

De afgelopen tijd is er in de klassen flink gewerkt aan het project. Via Parro heb ik al
bijzondere dingen voorbij zien komen. Verderop leest u wat we in plaats van de
gebruikelijke afsluiting doen, zodat u toch een inkijkje in de klassen krijgt. Met de
afsluiting van het project nadert ook de herfstvakantie. Wellicht krijgt deze een andere invulling dan vooraf verwacht, maar toch wens ik eenieder een fijne, relaxte
vakantie.
Vriendelijke groet,
Nicky Hereijgers
Directeur basisschool De Buut
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Een afwezige leerkracht… en dan?
In deze tijd is er een verschil tussen een zieke en een afwezige leerkracht. Een zieke leerkracht is een leerkracht die niet kan
werken in verband met klachten. Als ik ‘s ochtend gebeld wordt door een zieke leerkracht, bedenk ik de volgende dingen:
1. Is er een invaller beschikbaar?
2. Is er een leerkracht ambulant?
3. Kan iemand van de directie/ib de agenda leegmaken voor die dag?
Als ik alle bovenstaande vragen met nee moet beantwoorden, worden de leerlingen normaal gesproken verdeeld. In deze
tijd kiezen we er echter voor om ouders ‘s ochtends zo vroeg mogelijk te vragen of zij hun kind thuis kunnen houden. De
kinderen die toch naar school komen, worden verdeeld over de groepen.
De situatie verandert wanneer ik, doorgaans in het weekend of ‘s avonds, gebeld wordt door een leerkracht dat er sprake is
van quarantaine in verband met Corona. Ook in dit geval beantwoord ik eerst de drie bovenstaande vragen. Als ik de vragen
met nee moet beantwoorden, is het vervolg anders dan bij een zieke leerkracht. De leerkracht is namelijk in bepaalde gevallen zelf niet ziek, dus prima in staat om werk te verzorgen voor de leerlingen. De ouders krijgen vanuit de directie bericht
dat de leerlingen thuis hun lessen moeten maken. De leerkracht mailt vervolgens de ouders met een overzicht van het te
maken werk. Gedurende de dag is de leerkracht onder schooluren beschikbaar voor vragen via de mail. Aan het eind van de
dag stuurt de leerkracht een mail naar de ouders met een terugkoppeling van de dag.
Het kan zijn dat we er gedurende het jaar voor kiezen om een leerkracht van de eigen groep te halen en in te zetten in de
klas van de zieke leerkracht. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een groep al meerdere keren thuisonderwijs heeft gehad,
terwijl dit voor een andere groep niet het geval is. Ook gebeurt dit als de groep van de zieke leerkracht iets bijzonders op de
planning heeft staan wat niet te verzetten is. Voorbeelden hiervan zijn het fietsexamen van groep 7, de IEP van groep 8 of
een excursie van een groep die al helemaal voorbereid is. U mag van ons aannemen dat we altijd een weloverwogen keuze
maken wanneer wij een groep vragen om thuis te blijven. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor. Mocht er voor u echt
een onhoudbare situatie ontstaan, dan kunt u uiteraard altijd met de school bellen om hierover in gesprek te gaan.
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Van de MR

•

Corona perikelen. Op De Buut zijn nog geen leerkrachten getest op corona. Unicoz heeft geen vervanging meer. Mocht
een klas thuis komen te zitten omdat de leerkracht niet ziek is maar wel in quarantaine moet, dan kunnen zij o.a. via Snappet thuiswerken. Aan het begin van het schooljaar bleven veel kinderen thuis i.v.m. hoesten, snotneuzen, etc. Nu zij weer
naar school mogen, zijn er veel minder zieke kinderen thuis en loopt het leerproces makkelijker door. De directie benoemt
wel dat er eventueel in toekomst klassen naar huis gestuurd kunnen worden.

•

Dit schooljaar gaan we als MR kijken naar verandering van schooltijden/overblijf mogelijkheden. De directie gaat, samen met twee MR leden, ouders uitnodigen om te sparren over verandering van schooltijden. Binnenkort hoort u daar
meer over via de directie.

•

Een toehoorder is aangesloten. Zij wilde graag weten waarom een leerkracht geen foto's persoonlijk kon sturen naar
kinderen die niet op Parro, website, Facebook, etc. mogen. Aangegeven dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden i.v.m. de taakbelasting van de leerkrachten.

•

Er zal nauwkeuriger opgelet gaan worden bij de hoofdingang en de kleuteringang.

•

Nieuwe vergaderdata: Starttijd 19:30 uur
Dinsdag 8 december 2020
Woensdag 10 februari 2020
Dinsdag 20 april 2021
Woensdag 2 juni 2021
Reserve: Maandag 28 juni 2021
Deze data zijn al aangepast op Parro.
Wanneer u de volgende keer ook graag aanwezig wil zijn, moet u zich aanmelden via de MR mail van De Buut
MR@debuut.unicoz.nl).
Opmerking van de directie over het eerste punt: zoals u ziet, heeft de tijd ons al ingehaald en hebben we helaas aan groepen moeten vragen thuis te blijven. Hierover leest u uitvoerig op bladzijde 1 van deze Buutflits.

Afsluiting project

Studiedag 26 oktober

TROTS-gesprekken

Naast de posters die u binnenkort vanaf het schoolplein kunt
zien hangen bij het oude kleuterlokaal, hebben we ook nog
gezocht naar een andere afsluiting. Tussen de herfst– en de
kerstvakantie ontvangen alle
leerlingen een aandenken aan
het project.

Zoals u weet, hebben we op maandag 26
oktober een studiedag. Terwijl de leerlingen
thuis zijn, gaan we er met het team een leerzame dag van maken.

Net als vorig jaar hebben we dit
jaar onze TROTS-gesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken
mogen leerlingen hun TROTS-map
in de klas aan hun ouders laten
zien.

Tijdens deze studiedag gaan we samen met
Kern nadenken over hoe we onze samenwerking nog beter kunnen maken. Het middaggedeelte wordt ingevuld door OnderwijsAdvies en heeft als thema het eigenaarschap bij
leerlingen.
We hopen alle leerlingen op 27 oktober weer
in goede gezondheid te ontmoeten!

Vanwege de Corona maatregelen
hebben we besloten om het eerste TROTS-gesprek niet door te
laten gaan. In plaats hiervan zullen de leerlingen hun TROTS-map
op 10 november mee naar huis
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Ingezonden bericht
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