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De R zit in de maand… 
Zoals we allemaal weten, breekt de tijd van snotneuzen en 

aanverwante klachten aan. Door de RIVM-richtlijnen, welke nog 

steeds van toepassing zijn, heeft dit grote effecten voor het 

onderwijs. 

Deze gevolgen treffen ons allemaal: kinderen zullen vaker thuis 

moeten blijven dan dat zij echt ziek zijn, ouders zullen hierdoor 

ook vaker met een opvangprobleem te kampen hebben (want 

hoewel thuiswerken nog steeds het advies is, zijn velen toch 

ook weer ‘gewoon’ op het werk) en ook leerkrachten zullen 

vaker niet naar het werk kunnen komen.  

Hoewel deze gevolgen vaak als een probleem ervaren zullen worden (en natuurlijk is het soms 

ook gewoon ontzettend vervelend), zullen we deze gevolgen met elkaar zo goed mogelijk het 

hoofd moeten bieden… het is immers niet anders… 

Allereerst blijft het van groot belang dat we ons aan de thuisblijfrichtlijnen houden (die verderop 

nog eens herhaald worden). Hoe lastig dit soms voelt, het gaat om onze eigen gezondheid en die 

van een ander. 

Vervolgens is het effect van vaker thuis zijn voor elk kind verschillend: de één kan best eens een 

dag of wat missen en voor de ander is een halve dag eigenlijk al te veel. Bij afwezigheid van een 

dag of een paar dagen, hoeven echt niet meteen de alarmbellen te gaan rinkelen. De juf of 

meneer pakt dit bij terugkomst samen met het kind weer op en bekijkt of er extra uitleg nodig is. 

Ook houdt Michelle, als IBer, dit samen met de leerkrachten goed in de gaten. Wanneer een kind 

langer en/of frequent afwezig is, zullen we samen kijken wat past bij die situatie. Zo kan het zijn 

dat we bijvoorbeeld zorgen dat er wat werk naar huis komt of dat het kind bijvoorbeeld op 

bepaalde momenten aansluit bij de les in de klas via digitale weg. Maakt u zich zorgen over de 

gemiste stof van uw kind? Neem dan in eerste instantie contact op met de leerkracht en indien 

nodig met Michelle. 

Daarnaast staan we voor de uitdaging wat betreft het bemensen van de groepen, want zoals 

gezegd: ook de leerkrachten zullen vaker thuis moeten blijven dan we gewoon zijn: ook voor hen 

gelden thuisblijfregels. Daarbij is er een verschil tussen thuis zijn omdat je ziek bent en thuis zijn 

omdat je klachten hebt, maar feit is dat op die dag de eigen juf of meneer niet in het lokaal 

aanwezig is. 

Zoals u niet ontgaan kan zijn, kampt het onderwijs met een leerkrachttekort en zeker met een 

invaltekort. Binnen INOS hebben we onze eigen invalpool, maar omdat deze niet toereikend zal 

zijn om elke uitvallende leerkracht te vervangen, zullen we op zoek moeten naar alternatieven. 
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Wanneer een leerkracht uitvalt vanwege ziekte, zullen we de gebruikelijke stappen nemen om 

een invaller te vinden: eerst de INOSinvalpool (Phoenix genaamd), vervolgens de regionale 

invalpool (Leswerk), daarna wordt gekeken of er intern een oplossing is (een parttimer die extra 

komt werken of een ambulante medewerker die ingezet wordt voor de groep), het opdelen van 

de groep over andere groepen en als uiterste noodsituatie het naar huis moeten sturen van een 

klas (wat we ten alle tijden proberen te voorkomen). 

Op dit moment wordt binnen onze stichting hard gewerkt aan een voorstel om te kijken hoe we 

leerkrachten die wel thuis, maar niet ziek zijn, kunnen inzetten voor onderwijs op afstand. 

Wanneer daar meer over bekend is, zullen we u informeren. U zult begrijpen dat de doelstelling 

steeds zal zijn om kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden die er zijn. Weet 

dat wij ons uiterste best doen om steeds een oplossing te bieden. 

 

Tot slot hopen we dat jullie als ouders een fijn netwerk hebben waar je een beroep op kunt doen 

wanneer je kind(eren) met een klachten thuis moet blijven en jullie zelf moeten werken. Probeer 

ook elkaar hier te helpen als dat in de mogelijkheden ligt. 

Maar: Laten we vooral hopen dat iedereen gezond blijft! 

En zoals één van de ouders tegen me zei: “Ik geef de kinderen voorlopig maar een extra 

sinaasappel op zijn tijd!”       
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Thuisblijfregels… hoe zit het ook alweer? 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- Besmettelijkheid.  

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 

naar school mogen, behalve:  

• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  

• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 

heeft.  

• Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.  

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die 

passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak).  

• als de leerling contact heeft met een patiënt met 

een bevestigde COVID-19;  

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 

38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 

heeft.  

Voor meer informatie zie: 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-

kinderen. 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 

uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 

uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: 

https://lci.rivm.nl/leefregels  

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven38 °C en/ of benauwdheidsklachten 

heeft, blijft de leerling ook thuis.  

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 

school en de opvang.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het 

laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
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• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de 

instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen 

Wanneer uw kind gedurende de dag op school klachten ontwikkelt, moet hij/ zij opgehaald 

worden. De leerkracht zal u dan bellen. Wanneer uw kind koorts en/of benauwdheidsklachten 

heeft en u heeft meerdere kinderen bij ons op school, moeten ook broertjes/ zusjes naar huis. 

Volgens richtlijn van het RIVM temperaturen wij op school de kinderen niet: bij het vermoeden 

van koorts, handelen we zoals bij koorts voorgeschreven is. 

 

 

Toetsen leerlingvolgsysteem 
Naast de methodetoetsen maken we halfjaarlijks ook gebruik van de CITO 
toetsen om de voortgang te monitoren. Vanwege de bijzondere 
onderwijssituatie aan het einde van afgelopen schooljaar, hebben wij de juni toetsen niet 
afgenomen (met uitzondering van de leestoetsen in groep 3 en 4). Wel hebben alle leerkrachten 
tijdens de thuiswerkperiode de vorderingen van leerlingen binnen onze methodes weergegeven 
in een matrix. Met behulp van deze matrix hebben we het onderwijs van einde schooljaar 2019-
2020 zo passend mogelijk kunnen maken voor onze leerlingen. Het beeld dat er op basis van deze 
matrix van uw kind gevormd is, is met u besproken tijdens het oudergesprek. 
 
De leerlingvolgsysteem-toetsen van CITO nemen we af om de ontwikkeling van de leerlingen te 
volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling en op de groep.  
Naast de informatie die we al met de matrix in kaart hebben gebracht (door de leerkracht van het 
afgelopen schooljaar), willen we deze kennis nu verder aanvullen met de informatie die de 
toetsen ons kan bieden. 
De leerkracht zal de resultaten van de toetsen vooral gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling 
van uw kind sinds de laatste afname (in januari 2020) en daarbij wordt gekeken naar: Is uw zoon 
of dochter harder of juist minder hard gegroeid dan verwacht mag worden in deze tijd en wat 
betekent dit voor het aanbod in de klas? De leerkracht kan dan goed zien welke lesstof nog wat 
extra aandacht mag krijgen of waar juist extra uitdaging gewenst is.  
 
Van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober zullen wij in de groepen 4 t/m 8 de juni 
versie van de CITO toetsen (rekenen, begrijpend lezen en spelling) afnemen. CITO zorgt voor een 
aangepaste normering. De resultaten van de toetsen zullen te zijner tijd met u als ouder gedeeld 
worden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. Graag per mail naar michelle.stroomer@inos . 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
mailto:michelle.stroomer@inos
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Project Groene Voetstappen 
Ook dit jaar doen wij mee aan de campagne Groene Voetstappen. 

Deze actie loopt bij ons op school van 14 t/m 18 september 

aanstaande. Het doel is samen Groene Voetstappen zetten voor een 

veilige en duurzame leefomgeving (lees: een beter klimaat). Speciaal 

in deze week willen wij de leerlingen vragen lopend, fietsend, 

skatend, met de step of met het openbaar vervoer naar school te 

komen. Het gaat er hierbij om, om op een veilige, gezonde en 

milieuvriendelijke manier van vervoer naar school te komen. Wij als 

leerkrachten registreren deze Groene Voetstappen. Het totaal aantal 

verzamelde Groene Voetstappen van Nederland wordt bekend 

gemaakt op de landelijke Kinderklimaattop later in het jaar. 

Vervolgens worden deze op de komende Klimaattop van de Verenigde Naties aangeboden aan de 

voorzitter van de top. Niet alleen in Nederland geven kinderen het goede voorbeeld, in heel 

Europa doen kinderen mee. De Groene Voetstappenactie is onderdeel van de Europese 

Mobiliteitsweek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website 

www.groenevoetstappen.nl 

 

Bericht van de medezeggenschapsraad 
MR vergadering 15 september 2020 voor belangstellende ouders 

Vanwege covid-19 kunnen we weer fysiek vergaderen met de MR-leden, maar de vergadering is 

nog niet fysiek toegankelijk voor belangstellende ouders. 

U kunt wel inbellen en op die manier de vergadering bijwonen. Stuur een bericht naar de 

voorzitter, Wendy Bosker en zij zorgt ervoor dat u die avond digitaal aanwezig kunt zijn. Het  

e-mailadres is boskerleemans@hotmail.com. Graag tot dan. 

 

http://www.groenevoetstappen.nl/
mailto:boskerleemans@hotmail.com
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Bericht van de oudervereniging 
Algemene ledenvergadering 17 september 2020 bijwonen 

 
Zoals u weet staat op 17 september de algemene 
ledenvergadering van onze OR gepland. Deze staat feitelijk 
open voor alle ouders van de school, maar vanwege de 
Corona-maatregelen, zullen we dit in de voorbereiding 
anders organiseren: 
Waar u vertrouwd bent deze avond gewoon binnen te 
kunnen wandelen, willen we u nu uitdrukkelijk verzoeken om 
u vooraf op te geven. Op basis van de inschrijvingen kunnen 
we bepalen welke ruimte binnen school passend is. 
 
 

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk dinsdag 15 september bij onze secretaris Daniëlle 

Jacobs, e-mailadres orkievitsloop@gmail.com. 

 

Op de kalender 

7 sept 8 sept 
Kennismakings- 
gesprekken 

9 sept 10 sept 
Kennismakings- 
Gesprekken 
Memo 

11 sept 

14 sept 
Laatste week 
Gouden 
weken- Anti-
pestweek 

15 sept 
19.30 MR-
vergadering 

16 sept 17 sept 
19.15 Algemene 
ledenvergadering 
OR 

18 sept 

21 sept 
 
 

22 sept 23 sept 24 sept 25 sept 
Studiedag – 
kinderen vrij 

28 sept 
 

29 sept 30 sept 1 okt 2 okt 

mailto:orkievitsloop@gmail.com
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Zoals in de Memo al eerder vermeld: 

Bij de MR kunt u alleen digitaal aansluiten. Wanneer u dit wenst, kunt u dit via de mail doorgeven 

aan Wendy Bosker, voorzitter MR. 

Wilt u bij de ALV aansluiten? Geef dit via de mail uiterlijk 15 september door aan Daniëlle Jacobs, 

secretaris. 


