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Beste ouders/verzorgers,
In deze BundersInfo graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Voortgangsgesprekken deel 2, aanpassing
Coronamaatregelen binnen de school, bericht van de MR.
Voortgangsgesprekken deel 2
In ons MT hebben wij vandaag de ervaringen met de eerste deel van de Voortgangsgesprekken besproken.
Wij maken u graag een compliment voor het gedisciplineerd naleven van de afspraken en de wijze waarop de
gesprekken zijn gevoerd.
Na de vakantie staan er nog twee weken gepland voor de Voortgangsgesprekken met uw kind, uzelf en ons.
Deze gesprekken vinden plaats omdat u en ook wij u graag persoonlijk willen ontmoeten. Dat bleek onder andere uit de
peiling die de MR deed. Mocht het zo zijn dat u liever niet op school komt dan wordt er later met u een aparte afspraak
gemaakt om elkaar via Microsoft Teams te ontmoeten. Laat u dit dan aan de leerkracht weten?!
Inmiddels is ons ook gebleken dat een enkele leerkracht de persoonlijke ontmoeting toch niet zo veilig meer vindt.
Dat kan bijvoorbeeld ingegeven zijn door (veranderde) privésituatie van de leerkracht.
Indien dit het geval is, zal die leerkracht u daarover informeren en de geplande afspraak omzetten naar een Teams
afspraak. Mogelijk op een andere tijdstip. Wij hopen op uw begrip daarvoor.
Nog even de voorzorgsmaatregelen op een rij:
Entree tot de school:
•
u heeft een mondkapje op, liefst een van u zelf.
•
u desinfecteert uw handen
•
desinfectiemiddel en extra mondkapjes staan op de tafel bij binnenkomst.
•
Leergroep I ouders: entree en verlaten van de school: via de parkzijde begane grond
De ingang waar de kinderen ook dagelijks naar binnen gaan
De ingang wordt ook door de BSO gebruikt. Wilt u daar niet ‘gezellig’ blijven hangen of
tussen de spelende kinderen op het plein blijven staan napraten?
•
•

Leergroep II: entree ingang Frans Halsstraat 34 en dan rechtsaf de trap op
Verlaten van de school: via de nooduitgang naast het Kunstplein
Leergroep III: entree via de buitentrap Rembrandt van Rijnstraat
Verlaten van de school via de noodtrap naast het Taalplein
U herkent de noodtrap aan het affiche met een rode pijl ‘UIT’.

Gesprek:
•
Tussen de gesprekken van 20 minuten, zit 10 minuten pauze
•
Leerkrachten desinfecteren de tafel en stoel
•
Komt u niet eerder dan 5 min. van te voren binnen.
•
Is een gesprek toch nog gaande; houd graag discreet afstand
•
Tussen u en de leerkracht is 1,5 m afstand.
•
•
•
•

Het mondkapje mag af
Zijn er twee leerkrachten aanwezig dan houden die onderling ook 1,5 m afstand
Na het gesprek: mondkapje weer op en via de aangegeven route school verlaten.
Houd a.u.b. geen gesprekken met andere ouders die u tegenkomt in de school.

Inhoud gesprek: 20 minuten:
Welbevinden en Betrokkenheid staan centraal. Uw kind zal vertellen over zijn/haar werkmap. De leerkracht geeft een
beeld van de ontwikkeling van uw kind. In Leergroep III komen ook de nieuwe DIA Begintoetsen ter sprake.
En natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen aan de leerkracht.
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Aanpassingen Coronamaatregelen per maandag 26 oktober tijdens schooltijd.
Deze aanpassingen zijn tot stand gekomen omdat wij zo min mogelijk risico willen lopen op uitval van teamleden en
wellicht daardoor uitval van lessen.
•
Mondkapjes: teamleden dragen mondkapjes wanneer zij door de school lopen.
In de basisgroep/leerplein, bij buiten spelen en buiten surveilleren hoeft dat niet.
Dat is ook fijner voor het contact tussen de kinderen en hun leerkracht.
•
Koffie/thee en lunch:
bij de koffiemachine is het te druk, wij zijn daar met teveel, toegang is te smal, teamkamer te klein. We gaan
er voor zorgen dat in elke Leergroep thee- en koffiekannen staan en kopjes etc.
Lunchen (eigen pauze van leerkrachten) doen we in de eigen Leergroep, met 1,5 m afstand.
•
Thuiswerken:
Niet lesgevende collega’s: waar het kan werken zij thuis
Leerkrachten en onderwijsassistenten: z.s.m. ná 14.30 uur naar huis en thuis werken tenzij er samen
vergaderd wordt en dat niet via Teams kan.

Bericht van de MR
Inmiddels is het nieuwe schooljaar alweer even onderweg en zijn we als "nieuwe" MR 2 maal bij elkaar
gekomen. Hierbij willen we nogmaals Leon en Erwin bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Daarnaast
heten we de nieuwe MR leden welkom: Tessa van Zwol en Tabitha Heijmans.
Zoals gemerkt hebben we direct gebruik gemaakt om de mening te vragen over de start van het schooljaar via
SchouderCom. Bedankt voor de vele reacties die we hebben ontvangen. Hieruit zijn concrete aanbevelingen en
acties gekomen betreft communicatie met ouders en omgang met de huidige Coronaregels.
Dit jaar zullen diverse standaard onderwerpen weer langskomen waar we als MR over meedenken en het
bestuur zullen voorzien van advies of instemming. Daarnaast staan wij natuurlijk open voor input en nieuwe
onderwerpen betreft schoolbeleid. Spreek ons aan op school of stuur ons een
email (mr.debunders@stgboom.nl). Binnenkort verschijnt ook het MR jaarverslag van 2019/2020.
Met vriendelijke groet,
Jordi van Herel, ouder-lid MR.
De gehele MR in beeld:
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