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Datum

Opmerking / thema

17 t/m 25 oktober

Herfstvakantie

9 november

Studiedag school. Leerlingen VRIJ

12 november

Techniekmiddag alle groepen.

19 november

MR-vergadering

MEDEDELINGEN VANUIT DE DIRECTIE
Juf Marion zal na de herfstvakantie haar werkzaamheden weer hervatten. We bedanken juf
Nicole die 4 weken in groep 1/2 vervangen heeft.
Vervangingsproblematiek:
Leerkrachten kunnen door ziekte of andere omstandigheden afwezig zijn. Uit de praktijk blijkt
dat het niet altijd mogelijk is om een vervanger te krijgen. Dit is een probleem waar alle
scholen in Nederland mee te maken hebben.
Het is een onwerkbare situatie om meerdere dagen intern een combinatiegroep op te
vangen. De kwaliteit van onderwijs heeft hier onder te lijden en het betekent een te grote
werkdruk voor de leerkrachten die de groep opvangen naast hun eigen combinatiegroep.
In de MR-vergadering hebben we dit punt besproken.
Het team heeft deze situatie grondig geanalyseerd en we zijn tot de volgende werkwijze
gekomen bij afwezigheid van leerkracht en geen vervanging (hierin volgen we zoveel
mogelijk het protocol van de stichting):
1. de eerste dag wordt het intern opgevangen: we maken dan de combinaties groep 1/2;
groep 3/4/5; groep 6/7/8 (het kan dus zijn dat er een andere leerkracht voor de groep
staat);
2. bij een volgende dag/ dagen geen vervanging zal een groep thuis moeten blijven. Dit
zal via Ouderportaal gecommuniceerd worden. Dit proberen we zo tijdig mogelijk te
doen zodat jullie iets kunnen regelen mbt de opvang van jullie kind(eren).
● We beginnen bij de groep van de zieke leerkracht. We houden nauwgezet
een schema bij zodat niet elke keer dezelfde groepen thuis zijn.
● Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is een werkboekje beschikbaar met
herhalingsopdrachten. Deze opdrachten kunnen de kinderen in principe
zelfstandig maken. Hierbij geldt: kijk wat er in jullie situatie mogelijk is! Het

werkboekje krijgen de leerlingen van de groep die thuis moet blijven mee naar
huis. Er kan zich ook een situatie voordoen dat het boekje opgehaald kan
worden op de ochtend van de dag dat de leerlingen thuis moeten blijven.
3. op de website zullen we de stappen zetten om vanuit thuis in te loggen voor de
leerlingen van groep 5 t/m 8.
We begrijpen dat dit een situatie is die we eigenlijk allemaal niet willen en die veel van jullie
als ouders vraagt; helaas zullen we daar rekening mee moeten houden.

SCHOOLONTWIKKELING
Rekenen:
Dit schooljaar gaan we met het team ons rekenonderwijs onder de loep nemen. We hebben
al twee bijeenkomsten gehad van het traject “Op BS Maria Goretti kun je rekenen” o.l.v.
OnderwijsMens. In de eerste bijeenkomst hebben we het vooral gehad over de visies en
opvattingen over rekenen; waar zijn we trots op binnen ons rekenonderwijs? wat zijn onze
pareltjes?; waar hebben we vragen over?; waar zijn we niet tevreden over?
De tweede bijeenkomst stond in het teken van de rekeninstructie en de rijke rekenomgeving.
Tijdens de bijeenkomsten waarin we heel veel achtergrondinformatie krijgen, zijn we ook
praktisch aan de slag.

Studiedag 5 oktober:
Tijdens deze studiedag volgden we eerst een online presentatie (vanwege de
corona-maatregelen) over Handelingsgericht Werken door Noëlle Pameijer.
Handelingsgericht werken gaat over goed onderwijs. Het doel ervan is de kwaliteit van het
onderwijs en de leerlingbegeleiding te verbeteren.
Daarna hebben we samen met het team voor dit schooljaar speerpunten geformuleerd
rondom handelingsgericht werken. Het was een mooie opbrengst van deze inspirerende
studiedag.

HERINNERING: TOESTEMMINGSVERKLARINGEN
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht de scholen om
toestemmingsverklaringen te vragen van ouders. Dit moet voor elk onderdeel apart gegeven
worden. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken hebben wij in ons ouderportaal hiervoor
verklaringen klaargezet. U kunt bij iedere verklaring aangeven of u akkoord gaat. Wij wijzen u
er op dat u de verklaringen op ieder gewenst ogenblik kunt wijzigen.
U kunt de toestemmingsverklaringen als volgt in de APP Ouderportaal of op de computer
vinden:
- onder het kopje instellingen gaat u naar 'mijn privacy'. Daar ziet u per kind dat bij ons op
school zit een toestemmingsverklaring staan. Hier kunt u aanklikken waar u wel en geen
toestemming voor geeft.
Wij verzoeken u dringend om z.s.m. deze verklaringen in te vullen. Het is van belang voor de
schoolorganisatie dat u akkoord gaat met deze verklaringen. Zodra wij deze verklaringen
ontvangen hebben (wij krijgen vanzelf een melding wanneer u dit online invult) kunnen wij
ook foto's op ouderportaal zetten

TECHNIEKMIDDAG
Op donderdagmiddag 12 november hebben we een techniekmiddag in alle groepen. Het
thema is BOUWEN VAN EEN HUIS.
In alle groepen is er een activiteit rondom dit thema.
(NB Er is die dag geen gymles!)

BERICHT VEILIGHEIDSREGIO
De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar
Voorkom dat je onbewust een ander besmet
Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken.
De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een
ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App
Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de
app is altijd vrijwillig.

ANDERE NIEUWTJES
In de hal hebben we prikborden gekregen. Elke groep kan deze gebruiken om tekeningen/
knutselopdrachten op te hangen. De kinderen zijn trots dat nu ook de andere kinderen van
de school het resultaat kunnen zien van hun werk.
Hier een foto-impressie:

groep 3/4

groep 5/6

groep 7/8

groep 1/2

Meneer Wiel is voor de peuters en kleuters extra haakjes aan het maken waar ze hun
tassen/jassen aan kunnen hangen. Willen jullie ervoor zorgen dat jullie kind een tas/rugzakje
meeneemt dat het zelf goed kan ophangen?

Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn er rekken gemaakt onder de kapstokken. We
moeten even gaan ervaren wat het handigste is: gaan we ze voor de tassen of de schoenen
gebruiken? Dit zullen we samen met de leerlingen gaan afspreken.

