VLOTte  babbel  opstart  

  

4  september    2020  

Startgesprekken  

  

Heeft  u  zich  ingeschreven  voor  een  startgesprek?  
Vandaag,  4  september,  is  het  de  laatste  dag  dat  
dit  kan.  Wij  noemen  dit  een  verplicht  gesprek:  
iedereen  ‘moet’  zich  dus  inschrijven.  Dat  klinkt  
een  beetje  streng,  maar  wij  vinden  het  zo  
belangrijk  om  op  deze  manier  vanaf  het  begin  
goed  contact  te  hebben  met  alle  ouders.  We  
hopen  op  goede  gesprekken  dus!  

Een  veilige  schoolomgeving  

Heeft  u  geen  link  gekregen  via  Parro?  Dan  kunt  u  
mij  mailen:  j.vanloo@onzewijs.nl  
Dit  gesprek  vindt  plaats  na  schooltijd  in  het  lokaal  
of  een  andere  ruimte  waar  we  goed  afstand  
kunnen  houden.  Heeft  u,  uw  kind  of  iemand  in  uw  
gezin  verkoudheids-‐  of  koortsklachten,  dan  kan  
het  gesprek  niet  plaatsvinden.  
Wat  kun  je  thuis  doen  om  je  kind  te  helpen?  
Het  is  voor  uw  kind  fijn  als  het  thuis  kan  vertellen  
hoe  de  dag  op  school  was.  Via  Parro  ziet  u  soms  al  
wat  er  op  school  is  gedaan:  fijn  om  dat  samen  met  
uw  kind  te  bespreken.  Wist  u  dat  de  resultaten  
van  kinderen  omhooggaan  als  ouders  thuis  veel  
belangstelling  tonen  voor  school,  helpen  bij  
opdrachten  die  ze  krijgen  en  bijvoorbeeld  
voorlezen?  Dat  willen  we  u  daarom  vragen,  in  het  
belang  van  uw  eigen  kind!  Heeft  u  daarvoor  tips  
nodig;  vraag  hiernaar  bij  het  startgesprek!  
Wij  krijgen  altijd  foldermateriaal  aan  het  begin  
van  het  schooljaar.  Als  we  dat  meegeven,  is  dat  
niet  verplicht  om  aan  te  schaffen.  Vaak  gaat  het  
om  een  tijdschrift  of  computerprogramma.  Of  u  
daarvoor  kiest,  dat  is  vrijblijvend  natuurlijk!  Wij  
verdienen  er  als  school  ook  niks  mee.  
Rookvrij  schoolplein  
Wij  vinden  roken  in  de  nabijheid  van  kinderen  niet  
goed  en  erg  ongezond.  Sinds  1  augustus  2020  is  
dit  ook  een  landelijke  maatregel:  op  schoolpleinen  
mag  er  niet  gerookt  worden.  Wilt  u  zich  daaraan  
houden?  
  
  

Het  halen  en  brengen  verloopt  goed;  het  is  nodig  
om  afstand  te  houden  en  kort  op  het  schoolplein  
te  blijven.  
We  vragen  uw  aandacht  voor  de  veiligheid  met  
auto’s  en  fietsen.  Parkeren  mag  alleen  maar  heel  
kort  op  de  Kiss  and  Ride  (anders  heette  het  wel  
Kiss  and  Park).  Zet  uw  auto  anders  in  een  
parkeerhaven  in  de  buurt  van  school.  Bewoners  
boven  de  school  geven  aan  dat  ze  overlast  ervaren  
door  harde  muziek  die  soms  aanstaat  in  auto’s.  
Dus  bent  u  bij  school:  radio  uit  alstublieft!  
Fietsen  worden  geplaatst  bij  de  beugels.  
Natuurlijk  is  het  heel  gevaarlijk  voor  kinderen  als  
er  gefietst  wordt  op  het  plein.  Ook  als  uw  kind  op  
een  stepje  komt,  moet  deze  bij  de  beugels  staan  
(denkt  u  om  een  slot!).  Vanwege  de  
brandveiligheid  mogen  er  geen  stepjes  en  
skateboarden  in  de  school  worden  gezet.  
Hoe  gaat  het  met  Corona  en  school?  
Wij  houden  ons  als  school  aan  het  protocol,  zoals  
in  de  vorige  Vlotte  Babbel  stond.  Handen  wassen,  
elke  groep  een  eigen  ingang,  zoveel  mogelijk  
buiten  gymmen,  zijn  daar  voorbeelden  van.  
Een  van  de  regels  is  dat  leerkrachten  die  
verkoudheids-‐  en/of  koortsklachten  hebben,  niet  
mogen  werken.  Ook  niet  als  dit  een  ander  
gezinslid  betreft.  In  de  afgelopen  twee  weken  
heeft  dit  al  een  paar  keer  problemen  gegeven.  
Drie  leerkrachten  zijn  een  dag  thuisgebleven.  Het  
is  ons  gelukt  om  dit  intern  op  te  lossen.  Invallers  
zijn  er  bijna  niet.  We  maken  ons  als  team  erg  
zorgen  over  hoe  dit  verder  gaat.  Daarom  
nogmaals:  zorgt  u  voor  noodopvang  voor  het  
moment  dat  wij  een  klas  geen  les  kunnen  geven.  
Wij  geven  dit  door  via  Parro  en  mail.    
Als  u  kind  zelf  deze  klachten  heeft,  mag  het  niet  
naar  school.  Wij  waarschuwen  de  GGD  als  er  drie  
of  meer  kinderen  verkoudheids-‐  en/of  
koortsklachten  hebben.  Daarom  is  het  nodig  als  u  
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uw  kind  ziekmeldt,  door  te  geven  wat  de  klachten  
zijn.  
  
Een  nieuwe  werkwijze  
Sinds  de  zomer  hebben  wij  wat  veranderd  op  
school.  Dit  hadden  we  voor  de  vakantie  wel  op  
papier  gezet  in  een  eerdere  Vlotte  Babbel,  maar  
nu  merken  de  kinderen  het  pas  echt.  Daarom  nog  
eens  een  stukje  uitleg.  
Waarom?  
Wij  willen  de  kinderen  meer  zorg  op  maat  geven:  
op  hun  eigen  niveau  in  een  kleinere  groep.  Wij  
willen  ook  als  leerkrachten  beter  zicht  hebben  op  
hoe  kinderen  zich  ontwikkelen  en  verbeteren.  Om  
die  reden  hebben  we  onze  organisatie  dus  
veranderd  aan  het  begin  van  de  dag.  
Hoe?  
Door  te  kijken  naar  de  resultaten  van  de  kinderen,  
hebben  we  een  indeling  gemaakt  in  
instructiegroepen.  Dit  doen  we  nu  bij  rekenen  en  
spelling.  Voor  elke  instructiegroep  is  er  een  
leerkracht  en  soms  een  onderwijsassistent  om  de  
kinderen  te  helpen  bij  het  leren.  
Wat?  
Elk  dag,  behalve  woensdag,  krijgt  uw  kind  
instructie  in  een  kleine  groep  met  kinderen  die  
ongeveer  hetzelfde  leerniveau  hebben.  De  
opdrachten  die  ze  krijgen,  maken  ze  daarna  nog  af  
in  de  stamgroep.  Omdat  de  indeling  niet  meer  op  
leeftijd  is  gemaakt,  zitten  de  kinderen  meer  ‘door  
elkaar’.  
Ervaringen  van  de  eerste  twee  weken  
Het  werken  met  kleine  instructiegroepen  geeft  
rust  en  overzicht.  Er  is  meer  tijd  om  kinderen  
uitleg  te  geven.  We  werken  aan  het  begin  van  die  
ochtenden  wel  in  zes  groepen  in  plaats  van  drie!  
Kinderen  krijgen  opdrachten  die  ze  aan  kunnen.  
Niet  te  makkelijk  en  niet  te  moeilijk.  Voor  
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sommige  kinderen  is  dat  verrassend:  hé,  nou  kan  
ik  het  opeens  wel!  Of  juist  dat  het  eens  een  keer  
lekker  moeilijk  was  in  plaats  van  dat  je  alles  al  
snapte  voor  de  juf  iets  uitlegde.    
Er  zijn  kinderen  die  moeten  wennen.  Soms  ga  je  
iets  herhalen.  Dat  lijkt  vervelend.  Maar  dan  
ontdek  je  dat  je  het  nu  wél  snapt  en  dat  je  dus  
veel  geleerd  hebt.  Dat  is  precies  wat  we  willen:  
ieder  kind  ervaart  succes.  
Wat  fijn  is,  is  dat  je  altijd  samen  in  een  groepje  
leert.  Uit  onderzoek  blijkt,  dat  kinderen  meer  
leren  als  ze  het  samen  doen.  Wij  geven  dus  
minder  dan  eerst  apart  les  in  het  kamertje  van  juf  
Anja.  Dat  is  een  principe-‐keuze.  Leren  op  je  eigen  
niveau,  van  en  met  elkaar,  in  een  kleine  groep.  Zo  
doen  we  het  dit  schooljaar.  
Hoe  verder?  
Dit  is  een  verandering  die  we  heel  precies  volgen.  
We  hebben  contact  met  collega’s  hierover,  ook  
van  een  andere  school.  We  overleggen  elke  week  
als  team  wat  er  goed  gaat  en  wat  er  beter  kan.  
We  zorgen  dat  we  elk  kind  blijven  volgen:  leer  je  
genoeg,  waar  zien  we  dat  aan  en  wat  is  het  
volgende  dat  je  moet  gaan  leren.  Wij  zijn  zelf  blij  
met  deze  stap,  zien  dat  het  kinderen  rust  geeft  en  
houden  u  goed  op  de  hoogte  over  hoe  het  verder  
gaat.    
  
Wanneer  het  mogelijk  is,  plannen  we  een  
ouderavond  in  om  u  meer  uitleg  te  geven.  Als  we  
een  datum  hebben,  geven  we  dat  aan  u  door.  
Heeft  u  hier  vragen  over?  Wij  vinden  het  heel  fijn  
om  deze  te  kennen.  Mail  ze  naar  
j.vanloo@onzewijs.nl.  
  
Namens  het  team  
Jeanette  van  Loo,  directeur  van  Het  Vlot.  
  
  

