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Even bijpraten;

Nieuwsbrief juni 2020:
Alles is anders…. maar bijna bij het oude..
In deze tijd, waarin iedereen te maken heeft met Corona en de opstart van het onderwijs,
kiezen scholen voor verschillende oplossingen.
Iedereen maakt keuzes met de beste intentie om zo vorm te geven aan goed onderwijs.
Rekening houdend met het gebouw/inrichting, het aantal leerlingen, de onderwijsvorm en
nog veel meer zaken ten grondslag liggen aan “dat wat goed is”.
Het Tandem-team heeft het landelijke protocol ontvangen. Onze reeds gemaakte
voorbereidingen liggen in lijn van dit protocol. Dat maakt dat wij de afstemming met “De
Eerste Stap” hebben voortgezet. De MR is hierover geïnformeerd en hun zienswijze is
meegenomen en afgewogen in onze besluitvorming.
Wij hervatten het oude rooster, met de gedachte:
• Er is aangegeven dat het continurooster van tijdelijke aard zou zijn.
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•
•
•
•
•
•
•

Teamleden hebben de afgelopen weken ingestemd met een rooster waarbij pauze
gehouden is buiten de CAO. Deze zijn nu weer conform de CAO.
Het voorbereiden van lessen en afstemmen tussen de middag is weer mogelijk.
De inzet van de instructieleerkrachten wordt weer gestart.
Taakuren van Martine als IB-er kunnen weer gepland worden.
Leerlingen, ouders en teamleden zijn bekend met het oude rooster.
Groep 1 start ook weer om 8.30 uur.
“De eerste stap” en school mogen geen noodopvang meer bieden. Bij een
continurooster zou opvang tussen 14.00-15.00 (start BSO-tijd) extra kosten voor
ouders met zich meebrengen.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u mailen naar
directie@tandemnederasselt.nl.
Naast Corona richtlijnen hebben we de komende periode ook te maken met het
warmte-protocol van de GGD en de RIVM:
• Smeer je kind ’s ochtends al in met zonnebrandcrème.
• Wij zorgen voor zoveel mogelijke verkoelende maatregelen in school.
• We spelen zoveel mogelijk in de schaduw, in ieder geval op het heetst van de dag.
• We bieden de kinderen extra drinken in de vorm van water aan.
Personeel na de zomer:
De formatie is zo goed als rond. Dat houdt in dat de sollicitatiecommissie deze week een
tweede gesprek heeft met de geselecteerde kandidaten voor het directeurschap op zowel de
Tandem als de Zilverberg. De personele formatie van de groepen is al ver in ontwikkeling,
deze wordt gedeeld zodra alles definitief is. We verwachten het totaalplaatje over enkele
weken te kunnen presenteren.
Desiree Leenders gaat per 1 sept 2020 met vervroegd pensioen. Na 44 jaar onderwijs stopt
zij met werken.
De IB-taken zullen ingevuld worden door Martine Bergman en Mira Verbruggen. Mira is
naast IB-er ook een dag betrokken als onderwijskundige op De Tandem en De Zilverberg.
Een aantal van u kent haar wellicht als rekenspecialist, en meer- en hoogbegaafden
specialist. Daarnaast heeft zij het afgelopen jaar het begrijpend lezen gecoacht op De
Tandem.
Aantal groepen na de zomer:
Met trots kijken wij terug op de ontwikkeling die de leerlingen in de 3 basisgroepen gemaakt
hebben afgelopen jaar op het gebied van sociale competentie, leren leren en samenwerken.
Ook het leren van elkaar als leerkrachten heeft een vlucht genomen.
Voor het komend jaar is het met extra budget vanuit de stichting mogelijk om met 4
combinatie-groepen te starten. We maken daar gebruik van omdat ons verbeterplan op
onderwijsopbrengsten en effectieve instructie door de Coronaperiode slechts deels
uitgevoerd is, naast het missen van echt leerling-contact door de periode onderwijs op
afstand.
Om onze ontwikkeling weer vlot op te pakken formeren we de basisgroepen: 1-2, 3-4, 5-6 en
7-8. We werken frequent groeps-doorbroken op momenten dat dit wenselijk is. Op die
manier behouden we het waardevolle van het werken met 3 groepen. Wij evalueren de
manier van werken gedurende het schooljaar. Het is immers mogelijk dat er te zijner tijd
weer in 3 groepen gewerkt gaat worden.
Wij werken dus een jaar in beste van 2 werelden!
Afscheid groep 8
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het afscheid van groep 8. Deze zal
plaatsvinden op woensdag 8 juli. In de ochtend spelen we de musical voor de kinderen van
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de Tandem. Alle groepen zullen deze ochtend ook afscheid nemen van groep 8. Zoals het er
nu naar uit ziet zullen we de musical in de avond voor de ouders van groep 6-7 en 8 spelen
in het dorpshuis. De broers en zussen (ook de broertjes/zusjes die nog op de Tandem zitten)
van de leerlingen uit groep 8 zijn ook welkom deze avond.
Verdere informatie volgt via Parro.

Bericht vanuit de schooltuin:
De moestuin heeft hulp nodig
Want de tuin heeft water nodig in de grote vakantie.
Wie kan ons helpen? Wij dachten eraan om voor iedere week in de vakantie een paar
mensen te regelen die water kunnen komen geven.
De kinderen nemen een schema mee naar huis om in te vullen welke week ze kunnen.
We willen graag de moestuin ook nog verder in orde maken daarvoor hebben we
houtsnippers nodig om paden te maken en stokken voor de tomatenplanten. Ook willen wij
graag een buiten les hoek maken met boomstammen als stoeltjes. Wie kan ons helpen aan
boomstammen?
Groetjes groep 3
(Als iemand iets voor ons heeft graag een bericht via de mail of parro naar juf Annemieke)

Bijlage: draaiboek De Tandem vanaf 8 juni:
Uitgangspunten idem aan 11 mei
−
−
−

Veiligheid staat voorop.
Net als de uitganspunten van de overheid: we vertrouwen erop dat ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid neemt
We vragen om inzet, flexibiliteit en creativiteit van iedereen. Net zoals we de
afgelopen weken erg fijn met u als ouder samengewerkt hebben, hebben wij het
volste vertrouwen ook deze nieuwe periode.

Huisregels idem aan 11 mei
Preventie vanuit de thuissituatie:
•
•
•
•
•
•

Indien een kind ziek is of slechts lichte verschijnselen vertoont (snotteren, hoesten,
niezen,...) blijft het thuis.
Wij hanteren de richtlijnen RIVM www.rivm.nl
Houd uw kind uit voorzorg thuis? Dan meldt u uw kind af.
Informeer de school bij elke vorm van twijfel.
Bij twijfel: informeer bij GGD of raadpleeg de overheidssite RIVM.nl.
U komt zoveel mogelijk te voet of met de fiets.

Komt een kind toch ziek naar school?:
•
•
•

De school plaatst de leerling meteen in quarantaine en laat de leerling ophalen.
We vragen vooraf bij ouders begrip voor deze maatregel.
Wij vragen vooraf bij ouders een bereikbaar telefoonnummer in geval van nood.

U durft uw kind niet naar school te sturen uit angst voor besmetting:
•
•
•
•

De ouders hebben zorgplicht, wij respecteren uw visie.
Wij hebben de plicht om voor onderwijs te zorgen.
Wij onderhouden contact met de ouders.
We onderzoeken of we onderwijs op afstand kunnen bieden /continueren.
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•

We informeren de leerplichtambtenaar conform de richtlijnen (Er is aangegeven niet
te handhaven. De leerplichtambtenaar registreert maar komt nog niet langs.)

Hygiëne:
•
•
•

•
•

School zorgt voor een extra voorraad kindvriendelijke zeep, papieren handdoekjes.
Leerkrachten hebben oog voor het regelmatig handen wassen met de leerlingen.
Asito (de schoonmaakorganisatie) hanteert nog steeds de maatregelen vanuit het
RIVM waarbij ook geadviseerd wordt om deurklinken, sanitaire voorzieningen etc.
dagelijks extra zorgvuldig schoon te maken. Daarnaast heeft Asito de afgelopen
weken gebruikt om al onze lokalen, gangen, toiletten, etc. extra grondig te reinigen.
De jassen/tassen komen niet bij elkaar te hangen maar aan de stoel.
Looproutes binnen school blijven voor leerlingen en teamleden van kracht.

Leerkracht is ziek:
•
•

Indien leerkrachten zich ziek melden zorgen wij voor een vervanger uit de invalpool.
Is de invalpool leeg, dan is het opdelen van klassen niet mogelijk. U krijgt een bericht
als de groep thuisblijft via Parro.

Organisatie van het onderwijs, kleine aanpassingen
Brengen en halen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouders begeleiden hun kind alleen naar school indien dit noodzakelijk is.
De leerlingen gebruiken de ingangen zoals aangegeven.
Ouders komen niet in de school of op het plein.
Houd afstand tot elkaar.
Ouders die met de leraar willen praten over hun kind kunnen dat doen via de
mail/telefoongesprek.
In uitzonderlijke gevallen kunnen oudergesprekken “live” georganiseerd worden. Dit
kan alleen in overleg met directie of IB. Gesprekken zullen dan buiten of op afstand
gehouden worden.
Kinderen komen meteen naar binnen en gaan na afloop meteen naar huis. Ze blijven
niet op de speelplaats.
De schoolbel gaat weer aan.
Wilt u tussen de middag uw zoon/dochter ophalen om thuis te eten? Dan kunt u
buiten de poort op afstand van andere ouders wachten. De kinderen komen via hun
eigen deur naar buiten, groep 4-5 dus door de hoofdingang.

Eten of drinken vergeten?:
Kinderen delen vaak graag als iemand iets vergeten is, dat doen we tot de zomervakantie
niet. Indien leerlingen geen drinken bij zich hebben krijgen ze water van school.
TSO:
De TSO maakt gebruik van de speelzaal, de gang en mogelijk een van de lokalen van groep
6-7-8 zodat leerlingen per groep kunnen zitten. Tevens is er een groep die start met eten en
dan naar buiten gaat en de andere groep gaat eerst naar buiten en eet dan. Voor het eten
worden de handen gewassen. TSO-medewerkers en leerkrachten dragen samen
verantwoordelijkheid voor het bewaken van de looproutes binnen school. Voor het eten en bij
de lesstart van de middag is een extra handen-was moment opgenomen.
Rapporten:
We stellen de datum van de rapport uitgifte uit tot de week van 26 juni, zodat we meer
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informatie kunnen verzamelen en een beter beeld kunnen schetsen van de ontwikkeling van
de leerlingen. Voor de zomervakantie maken we gebruik van observaties van leerkrachten,
de AVI, DMT, Spelling en methode-gebonden toetsen. De leerkrachten vullen de rapporten
in voor zover mogelijk. Een aantal lijnen zullen in september verder worden gevuld, omdat
we daar Cito-toetsen of meer observatiemomenten voor nodig hebben (denk aan rekenen,
begrijpend lezen, gym en Engels)
Eind september/begin oktober 2020 zullen de Citotoetsen Rekenen en Begrijpend Lezen van
mei-juni afgenomen worden in groep 4 t/m 8. De normering is door Cito aangepast en wij
willen hier graag gebruik van maken. De instructietijd tot de zomervakantie en de eerste
weken daarna wordt dan volledig benut.
Oudergesprekken:
Er worden eind juni, volgens de richtlijnen, dus geen rapportgesprekken in school gehouden.
Hier hebben we wel een oplossing voor gevonden:
De oudergesprekken einde schooljaar worden een week later gepland, in de week van 29
juni. Dit zijn facultatieve gesprekken die de leerkrachten via Teams (digitaal op de computer)
voeren.
• De leerkrachten nodigen hiervoor de ouders uit van leerlingen die wat anders laten
zien dan de lijn der verwachting. Dat kan zijn op leergebied of op sociaal-emotioneel
gebied.
• Mocht u als ouder toch dringend behoefte hebben aan een digitaal gesprek, kunt u
dat t.z.t. bij de leerkracht kenbaar maken. De leerkracht plant dan een digitaal
moment in.
• We spreken in ieder geval alle ouders en kinderen na de Cito-toetsen in
september/oktober om de resultaten en de start in de nieuwe groep te bespreken.
• De Parro-kalender zal aangepast worden op basis van bovenstaande berichtgeving.
Traktaties en jarig zijn tot de zomer:
• Kinderen die hun verjaardag vieren op school kunnen trakteren als de traktatie
voorverpakt is. Helaas mag u als ouder niet bij dit feestelijke moment zijn. We sturen
een digitale foto van het feestelijke moment.
Eindschooljaar activiteiten etc.:
Alle RIVM richtlijnen gelden, hier houden wij ons hier aan. Dit is een teleurstelling voor de
leerlingen die zich enorm verheugd hebben op een spetterend afscheid in een vorm zoals zij
deze steeds gezien hebben bij voorgaande jaren. Maar nu is dat door omstandigheden dus
anders.
•
•

•

Klassenouders mogen niet in de groepen komen.
Musical: Er wordt samen met het dorpshuis gekeken welke mogelijkheden er zijn,
tevens is een livestream een optie. Het bestuur heeft toestemming gegeven voor de
wijze waarop de eindmusical gepresenteerd gaat worden mits RIVM-richtlijnen in acht
worden genomen. (eis uit landelijk protocol)
Eindsluiting /laatste schooldag op het plein is niet mogelijk met ouders.

Gym:
• Wij sporten en spelen buiten.
• Wij gebruiken de gymzaal pas weer als RIVM aangeeft hoe hierin te handelen en na
afstemming met de Passelegt en de vervoerder.
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