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Code rood
De reacties rondom code rood
en scholen sluiten waren nogal
verschillend. Naast dat er
ouders waren met begrip of het
een verstandig besluit vonden,
waren er ook ouders die niet
achter het besluit stonden. De
situatie bracht met zich mee
dat het zelfs 2 maandagen op
rij zo was. Ik voel sterk de
behoefte hier toch nog wat
meer over te zeggen.
Als eerste snap ik heel goed dat
het een vervelende situatie is
en dat veel gezinnen dan voor
een probleem staan. Men moet
zelf werken, hoe gaan we de
opvang regelen, etc. Wij nemen
dat besluit niet zomaar. Ook wij
gaan het liefst naar school om
daar les te geven. Ouders gaven
ook aan dat zij ‘gewoon’ de
weg op moesten om naar het
werk te gaan. Nu is dit voor de
een ook makkelijker dan voor
de ander. Je hebt te maken met
mensen die dit geen probleem
vinden, maar we hebben ook te
maken met mensen die met
zulke gladheid niet durven te
rijden. Wij hebben gekozen
voor de veiligheid van onze
medewerkers.
Bij code oranje en code rood
wordt er altijd gekeken en
overleg gepleegd over hoe de
situatie is en welk besluit we
moeten nemen. Wolderwijs gaat
daarvoor ook in overleg met
Prisma Drenthe (alle openbare
scholen in Drenthe) en met de
andere scholen in onze
gemeente. Waar mogelijk
nemen we een gezamenlijk
besluit. Dit is bij de laatste 2
keren ook gebeurd.
Ten tweede hadden we te
maken met code rood en zitten
we ook nog midden in de
Corona pandemie.

Wij werken binnen onze
scholen met streng
gescheiden groepen. In een
normale situatie (zonder
Corona) hadden we ook
kunnen kijken wie kan en
durft er wel te komen? Wie
wonen er dicht genoeg bij de
school? Maar in de situatie
waarin we nu zitten, kunnen
we geen kinderen van
verschillende groepen bij
elkaar zetten en opvangen
totdat iedereen de school
heeft kunnen bereiken. Dat is
ook de reden dat we nu geen
noodopvang kunnen
aanbieden, omdat dan ook de
kinderen met elkaar gemengd
worden. Wij proberen op alle
manieren om de risico’s
zoveel mogelijk te beperken,
zodat we hopelijk Corona
buiten de schooldeur kunnen
houden en de lessen zoveel
mogelijk fysiek kunnen laten
doorgaan.
De reden dat we geen
thuisonderwijs hebben
geboden heeft te maken met
het feit, dat niet elk gezin
thuis beschikt over een device
die de kinderen kunnen
gebruiken. Vandaar ook, dat
we tijdens de lockdown, onze
chromebooks hebben
uitgeleend, zodat elk kind
thuis kon inloggen en de
lessen konden volgen. Wij
willen wel dat de kansen voor
elk kind gelijk zijn en blijven.
Ik besef heel goed dat er nog
steeds veel van ons allemaal
wordt gevraagd.
Ik hoop vooral dat wij
allemaal gezond blijven en
dat we snel weer over kunnen
gaan naar een normale
situatie.
- Chantal-
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Plan B
Mede door de reacties bij het sluiten
van de scholen wil ik nogmaals jullie
aandacht vestigen op plan B. Ouders
gaven aan dat ze op zondagavond voor
een voldongen feit stonden en
plotseling maar opvang moesten
regelen en dat de school geen
alternatief bood.
In mijn communicatie rondom de
richtlijnen bij de heropening van de
school heb ik jullie erop gewezen
altijd een Plan B klaar te hebben.
Om u een idee te geven waarom
plan B, schets ik een paar scenario’s:
Het kan in deze tijd voorkomen dat
een leerkracht ’s morgens met
klachten wakker wordt en zich eerst
moet laten testen. Al maken we
gebruik van de sneltest, deze
leerkracht kan dan niet voor 8.30 uur
op school aanwezig zijn. Dan zullen
we ’s ochtends moeten communiceren
dat de kinderen niet naar school
kunnen komen. We mogen immers
geen groepen mengen en kunnen dus
niet tijdelijk een groep laten
opvangen door een andere leerkracht.
Invalkrachten zijn er niet of
nauwelijks.
Daarnaast hebben wij het beleid dat
een leerkracht niet op meer dan 2
locaties per week mag komen ook om
de risico’s zoveel mogelijk te
beperken. ‘
Dit is ook de reden dat we gastlessen,
HVO-lessen en Scala lessen niet door
laten gaan.’
Naast dat een leerkracht zich
eventueel moet laten testen, kunnen
we ook te maken krijgen met ziekte.
Ook dan is niet gezegd dat we een
vervanger kunnen vinden en moeten
de kinderen thuisblijven. We bieden
op zo’n moment geen noodopvang,
omdat we deze kinderen niet in
andere groepen kunnen opvangen.

Ook wanneer een groep in
quarantaine moet i.v.m. een
positieve besmetting in die groep
kunt u zomaar halverwege de dag
gebeld worden met het verzoek om
uw kind op te halen. Dan blijven de
kinderen 5 dagen in quarantaine en
kunnen ze op dag 5 getest worden.
Bij een negatieve test mag uw kind
dan weer naar school.
Wilt u uw kind niet laten testen
betekent dit 10 dagen quarantaine.
Tijdens een quarantaine proberen we
zo snel mogelijk het onlineonderwijs
op te pakken.
Ik schets geen fijn beeld, maar we
hebben ons er wel aan te houden.
Het zijn geen regels die Obs De
Rozebottel als school, zomaar even
bedenkt.
Het zijn de richtlijnen vanuit het
ministerie waar wij ons aan moeten
houden. Het kan vervelende situaties
opleveren; bv U staat op het punt
naar uw werk te gaan en u hoort dat
uw kind niet naar school kan. Dan
moet u snel iets kunnen regelen.
Wij beseffen dat het niet makkelijk is
en adviseren daarom nu al na te
denken over een plan B.
Al met al gaan we wel weer naar
school, maar gewoon is het nog lang
niet!
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Achterstanden
In de media wordt voortdurend
gesproken over achterstanden in het
onderwijs. Het klopt dat we het
laatste jaar te maken hebben met
Covid-19 en dat het onderwijs er
anders heeft uitgezien dan in een
normale situatie. Het betekent niet
dat elke leerling een achterstand heeft
opgelopen. We zien leerlingen die
geprofiteerd hebben van het
thuisonderwijs en een grote
ontwikkelingssprong hebben gemaakt.
We zien ook leerlingen die gewoon op
niveau zijn gebleven. Maar er zijn ook
leerlingen die het moeilijk hebben
gehad. Op dit moment bekijken we op
school waar elke leerling staat. We
observeren, bekijken de lessen en
analyseren de toetsen om tot een goed
beeld te komen.

Voor elke leerling zal dit anders zijn en
voor elke leerling bekijken we wat hij
of zij nodig heeft om verder te
ontwikkelen. Ieder kind is uniek en zo
zullen wij ieder kind als professional
ook bekijken.
Vergeet niet dat ze naast de lessen ook
heel veel andere dingen hebben
geleerd. Denk hierbij o.a. aan de ICTvaardigheden. Deze vaardigheden
kunnen ze straks in onze maatschappij
heel goed gebruiken. Daarnaast hebben
ze hard gewerkt aan hun
doorzettingsvermogen en hebben ze
geleerd om op andere wijze te
communiceren en samen te werken.
Dit zijn geen onbelangrijke
vaardigheden.

Gym
De afgelopen 2 weken hebben we nog
buiten gegymd. Na de voorjaarsvakantie
mogen we weer gebruik maken van de
gymzaal en ook binnen gymmen. De
kinderen hebben dus op de gymdagen
weer hun gymkleding nodig. Bij mooi
weer kan het nog steeds zo zijn dat we
lekker naar buiten gaan..

Annemieke blijft in de gymzaal en zal
niet op onze locatie komen. Op deze
manier komt ze zo weinig mogelijk in
aanraking met anderen en kunnen we
zo veilig mogelijk gymmen. Ook zal
ze zoveel mogelijk de 1,5 m afstand
houden. We zijn blij dat we weer
gebruik kunnen maken van de zaal.
Bewegen is leuk én belangrijk
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“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”
Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl

Normaal gesproken worden de Cito’s al
eind januari/begin februari afgenomen.
In die periode zaten we thuis. Dat is
geen geschikt moment om Cito’s af te
nemen.
Op advies van Cito zelf, de PO-raad én
de minister nemen we de Cito’s af na de
voorjaarsvakantie. We hebben nu 2
weken fysiek onderwijs erop zitten.
Eerst weer even wennen aan de klas en
aan elkaar. We hebben de hele maand
maart om alles af te nemen. Het kan
zijn dat de score anders is dan
verwacht. Dan is dat geen probleem.
We bekijken en analyseren elke toets.
We kunnen de toetsen heel goed
gebruiken om te kijken waar de
kinderen staan. Naar aanleiding van de
resultaten en de analyses zien we waar
we verder kunnen en waar misschien
nog extra aandacht nodig is.

Vakantie
En dan hebben we lekker een weekje
vakantie. Even bijkomen van de toch
wel pittige periode van weer naar
school gaan en wennen aan elkaar en
aan alle regels en richtlijnen. Maar
toch ook terugkijkend op een fijne
periode van weer samen leren en
spelen. Laten we hopen dat de cijfers
verder dalen en we langzamerhand
wat meer versoepelingen krijgen.
Fijne vakantie en tot 1 maart!

Dus na de vakantie goed uitgerust op
school komen met een heerlijk
ontbijtje achter de kiezen is een goede
start voor het maken van de Cito’s. Wij
weten heel goed wat een kind kan en
waar het staat. Dat zien wij al door de
dagelijkse observaties, oefeningen en
methodegebonden toetsen. De Cito zal
hier een bevestiging van zijn.
Groep 8 is afgelopen week al begonnen
met de Cito’s. Dit heeft te maken met
de verwijzingen naar het Voortgezet
Onderwijs. De ouders en leerlingen van
groep 8 hebben hier al eerder bericht
over gehad. Zij maken de toetsen in de
week na de voorjaarsvakantie af.
Daarna staan de gesprekken gepland en
kunnen we de leerlingen aanmelden.
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