PLAN VAN AANPAK ‘WEER VOLLEDIG OPEN’

Plan van aanpak ‘Weer volledig open’
29 mei 2020
Schooltijden Vanaf 8 juni gelden de volgende schooltijden: Op maandag, dinsdag en donderdag:
08.30 uur tot 14.30 uur of van 08.45 uur tot 14.45 uur (uw kind is aanwezig in hetzelfde tijdsblok
waarop het nu ook op school is) Op woensdag en vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur of van 08.45 uur tot
12.15 uur (uw kind start op dezelfde tijd als op maandag, dinsdag en donderdag). Op school wordt tu
Schooltijden
Vanaf 8 juni gelden de volgende schooltijden:
Op maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 uur tot 14.30 uur of van 08.45 uur tot 14.45 uur (uw kind
is aanwezig in hetzelfde tijdsblok waarop het nu ook op school is)
Op woensdag en vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur of van 08.45 uur tot 12.15 uur (uw kind start op
dezelfde tijd als op maandag, dinsdag en donderdag).
Op school wordt tussen de middag gegeten onder toezicht van de leerkracht zoals dit afgelopen
weken ook is gebeurd.
Toegankelijkheid ouders
De school, maar ook het schoolplein zijn nog steeds alleen toegankelijk voor kinderen en
leerkrachten. Indien het noodzakelijk is dat uw kind naar school gebracht wordt, vragen we u om dit
zoveel mogelijk alleen te doen en niet te blijven staan aan de schoolpoorten.
Rapport
Zoals in de kalender stond aangegeven, verschijnt woensdag 1 juli het laatste rapport. Dit betreft
niet het reguliere rapport zoals u dat van ons gewend bent, maar een aangepast rapport. Op het
rapport zullen enkel domeinen gerapporteerd worden waar rapportage over mogelijk is. De
afgelopen periode is alle aandacht uitgegaan naar het welbevinden en de basisvakken. Deze zullen
daarom ook in aangepaste vorm terug te zien zijn op het rapport. Vanaf volgend schooljaar hopen
we weer het reguliere rapport te kunnen hanteren.
CITO-toetsen
Dit schooljaar worden er geen CITO-toetsen meer afgenomen. Deze toetsen worden verplaatst naar
september en worden dan ook volgens een nieuwe normering genormeerd. De resultaten hiervan
zullen door de mentor van uw kind besproken worden in een van de eerste oudergesprekken.
Oudergesprekken
De oudergesprekken die gepland staan in week 27 (29 juni t/m 3 juli) worden vanwege de
maatregelen op afstand gevoerd. In week 26 kunt u van de leerkracht via het ouderportaal een
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uitnodiging verwachten om een gesprek in te plannen. Dit gesprek zal bij de kleuters via een
telefoongesprek plaatsvinden en voor de overige groepen zal dit gebeuren via videobellen middels
het Teamsaccount van uw kind.
Uitglijden kleuters
Ieder jaar glijden de oudste kleuters in de laatste schoolweek de kleutergroep uit en sluiten daarmee
symbolisch de kleuterperiode af. Dit is een bijzonder moment dat we graag met u als ouder hadden
willen beleven, maar wegens de RIVM-richtlijnen, zullen we het dit jaar anders moeten organiseren.
De kleuters zullen zoals gebruikelijk wel de laatste woensdag de lokalen van de groepen 3 inglijden,
maar hierbij kunt u helaas niet aanwezig zijn. Wij zullen daarom ervoor zorgen dat we van iedere
leerling een individuele foto maken op de glijbaan en ervoor zorgen dat deze bij u terecht komt.
Trakteren
Landelijk wordt geadviseerd niet te trakteren op scholen. Dit dringende advies willen we dan ook
opvolgen tot in ieder geval het einde van het schooljaar. Als school zullen we op zoek gaan naar een
passende oplossing ter compensatie waarmee we álle kinderen aan het einde van het schooljaar
willen verrassen.
Afscheid groep 8
Ondanks dat het afscheid van groep 8 dit schooljaar ook in aangepaste vorm plaats zal moeten
vinden, willen we er wel met elkaar voor zorgen dat groep 8 alsnog een mooi en waardig afscheid
krijgt van hun basisschoolperiode op De Klinkert. De ouders van groep 8 zullen hierover vanuit de
unitleerkrachten begin volgende week een apart bericht ontvangen.
Laatste schooldag
Over de laatste schooldag zal t.z.t. nog een aparte email verstuurd worden met de praktische
invulling en organisatie voor die dag.
Schoolorganisatie 2020-2021
De laatste gesprekken voor de schoolorganisatie van 2020-2021 worden momenteel gevoerd. We
streven ernaar deze in week 24 met u te kunnen communiceren.
We betreuren het dat dit schooljaar een aantal activiteiten niet door konden gaan of in aangepaste
vorm zullen moeten plaatsvinden. We hopen er echter op dat u begrip heeft dat we dit doen om de
veiligheid van u, onze medewerkers en de kinderen te waarborgen.
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