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Covid Situatie 
Wat is de actuele situatie op onze school? Wat doen wij? Wat kunt u doen? 

 

Heel lang hebben wij het buiten onze deur kunnen houden, maar helaas hebben wij sinds deze week 

positief geteste leerlingen op onze school. Vier leerlingen in diverse groepen hebben dit inmiddels 

bevestigd gekregen met een test door de GGD. Door de enorme drukte bij de GGD wachten een nog 

groter aantal op een afspraak en uitslag na een positieve zelftest.  

Ook bij het personeel speelt het op. Yvonne Klanker (lkr. Groep 5) was positief. Zij zal zondag uit quarantaine 

mogen en zal volgende week dinsdag weer starten voor de klas. Joke Willenborg heeft vandaag ook een 

positieve uitslag gekregen. Mits haalbaar zal zij vanaf volgende week donderdag weer voor de klas 

mogen. Drie andere collega’s hebben een testafspraak bij de GGD staan dit weekend. Of zij volgende 

week weer mogen werken zal hopelijk snel duidelijk worden.  

Het opvangen van leerkrachten die niet mogen werken is deze week slechts met kunst en vliegwerk 

gerealiseerd. Er zijn nauwelijks tot geen invallers beschikbaar. Er gaat ongetwijfeld een moment komen 

waarop we u moeten vragen uw kind thuis op te vangen. U ontvangt als dit aan de orde is hierover bericht 

via Social Schools.  

 

Wat doen wij op school om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken: 

- We zien af van groepsdoorbroken werken in de school. De gymlessen waarbij de groepen 3 en de 

groepen 4 samen gymles krijgen worden wel voortgezet.  

- We verzoeken externen in de school een mondkapje te dragen en de afstandsregel in acht te 

nemen. 

- We ventileren extra door met open ramen te werken en in de pauzes de ramen helemaal open te 

zetten. 

- Teamleden blijven thuis bij corona gerelateerde klachten en laten zich testen bij de GGD. (Er wordt 

bestuurlijk onderzocht of er een snelle testafname te organiseren is om uitval te voorkomen.) 

- De handen worden frequenter gewassen. 

 

Naast deze maatregelen is door leerkrachten vanaf groep 4 voor een heel aantal kinderen online 

lesgegeven zodat zij tijdens quarantaine de lesstof kunnen volgen en in contact met klas blijven. Ook 

voorbereidingen om over te kunnen stappen op online onderwijs, mocht dat nodig worden, zijn in volle 

gang. De leerlingen uit groep 3 krijgen komende week hun Google account waarna hierover met de 

ouders gecommuniceerd wordt om deze vorm te kunnen starten. We hopen dat dit laatste niet nodig zal 

zijn. 
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Wat vragen we van u? Hoe kunt u ons helpen (vooruitlopend op aanpassingen van de beslisboom die nog 

niet aangepast is na de laatste aanscherpingen)? 

 

- Heeft u, of uw kind Corona, deel dit met school. Stuur hiervoor een bericht aan 

f.vandegevel@allente.nl hiermee behouden we het overzicht voor onze school. 

- Meld in Social schools bij ziekmelden de juiste reden. Ook hiermee houden we overzicht. 

o Afwezig vanwege quarantaine door huisgenoot 

o Afwezig vanwege quarantaine positieve GGD test 

o Ziekte met Covid Symptomen 

o Ziekte zonder Covid Symptomen 

Mocht de reden tussendoor wijzigen? Wilt u dat dan ook daar doen? 

 

- We willen u dringend verzoeken alert te zijn op corona gerelateerde klachten en uw kind, bij 

voorkeur direct bij de GGD te laten testen. We willen u ook vragen om broertjes en zusjes, ondanks 

dat het mogelijk niet verplicht is, waar mogelijk thuis te houden om verspreiding binnen de school zo 

klein mogelijk te houden. Dit helpt ons om de school open te kunnen houden.  

- We willen u vragen bij verjaardagen weer voorverpakte traktaties te verzorgen.  

- Geef uw kind een warm vest of trui mee naar school toe (i.v.m. open ramen) 

- Komt u in de school om te helpen willen we u vragen een mondkapje te dragen en de 

afstandsregel in acht te nemen.  

IKC ouderavond 
De terugkoppeling n.a.v. de ouderavond en de bijeenkomst met MR en een zestal ouders willen wij, zoals we 

vorige week aangaven graag fysiek doen aan alle ouders van het toekomstige onderwijs van het IKC. Gezien 

de huidige Covid ontwikkelingen gaat dit niet gerealiseerd kunnen worden. We zijn op zoek naar een 

alternatief en hebben nog even de tijd nodig en rekenen hierbij op uw begrip.  

Een schriftelijk verslag van de ouderavond van 25 oktober zal uiterlijk in november met u gedeeld worden.  

 

Leuk nieuws is er ook! 
Zoals jullie hebben kunnen lezen is er sinds deze week weer een voorleeskampioen aanwezig bij ons op 

school! Dat is natuurlijk leuk nieuws en daarom hebben we een stukje en een foto ingestuurd naar 

Langedijker nieuws. We willen jullie dus vragen om allemaal goed op te letten en met jullie kind te zoeken! 

Dat is een leuke activiteit om thuis het lezen ook te bevorderen.   

Juf Eelkje is in verwachting van haar tweede kindje! Alles gaat gelukkig voorspoedig. In verband met 

eventuele risico’s gerelateerd aan Covid zal zij met de voorjaarsvakantie al moeten gaan stoppen bij week 

28 van haar zwangerschap. De vervanging hebben we inmiddels geregeld en vastgelegd. Deze 

vervanging heeft ook effect op groep 3a. 

- Juf Simone zal op ma, do en vr werken in groep 4 samen met meeste Stefan Kops (di, wo) wellicht bij 

u bekend vanwege eerdere inval op onze school. 

- Juf Yvonne zal in groep 3 gaan werken op ma, di, wo samen met Angela Willems (do, vrij) Zij heeft 

dan net haar LIO periode die zij loopt op de Phoenix in groep 2-3 afgerond) Binnenkort komt zij 

alvast kennis maken met de klas.  

 

Vanuit de MR 
Dinsdag 9 november is de MR bijeengekomen op de Paus Johannes. Daar waren ook een aantal ouders bij 

inzake de procedure rondom de vorming van het nieuwe (IKC) schoolconcept.  

In een brief die door 64 ouders is ondertekend hebben zij hun zorgen geuit over het proces wat gaande is 

waarbij de Paus Johannes en De Phoenix samengaan tot één basisschool en zodoende tot een nieuw 

schoolconcept moet komen.  

 

De avond werd volledig benut om het over de zorgen bij de ouders te hebben. Uiteindelijk worden 

onderstaande acties opgepakt en verder toegelicht door de directie.  

- Proces van dit schooljaar in concrete stappen uiteenzetten 

- Ouderavond plannen en vormgeven 
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- Duidelijkheid over de noodgebouwen.  

- Voor welke groepen is het niet meer relevant. Veranderingen voor welke groepen?  

- Betrekken van ouders, welke manieren 

- Draagvlak meten, informatie ophalen, bij ouders en leerkrachten  

- Wanneer hebben wij als MR het adviesrecht/ instemmingsrecht?  

 

Woensdag 17 november is de MR online bij elkaar gekomen om de rest van de agendapunten te 

behandelen. Hierin zijn de begroting 2022, evaluatie studiedag en de vragen die de MR aan de directie 

heeft gesteld inzake het proces rondom de vorming van het IKC (gebouw + schoolconcept) aan de orde 

gekomen. De notulen zijn vanaf 1 december op de website van de school terug te vinden.  

 

  


