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Belangrijke	  data	  
!	  Dinsdag	  	  8	  september	  

leerlingenraad	  selecteert	  nieuwe	  kandidaten	  
	  	  
Leerkrachten	  ziek	  -‐	  groepen	  naar	  huis	  

Zoals	  een	  aantal	  van	  jullie	  deze	  week	  gemerkt	  
heeft,	  is	  het	  snotterseizoen	  begonnen.	  Deze	  
week	  moesten	  9	  collega’s	  thuisblijven	  met	  

klachten.	  Die	  leerkrachten	  moeten	  zich	  laten	  
testen	  volgens	  de	  richtlijnen.	  Bij	  iedereen	  die	  
de	  testresultaten	  al	  ontvangen	  heeft,	  waren	  

die	  negatief	  gelukkig.	  Nog	  twee	  collega’s	  
wachten	  op	  uitslag.	  Vervelend	  dat	  de	  collega’s	  
zich	  ziek	  voelen	  natuurlijk.	  En	  ook	  een	  enorme	  

aanslag	  op	  de	  schoolorganisatie.	  Deze	  week	  
hebben	  we	  alle	  extra	  hulp	  opgeofferd	  en	  lukte	  
het	  ook	  nog	  om	  invallers	  te	  regelen.	  Extra	  hulp	  

is	  de	  ondersteuning	  die	  kinderen	  uit	  alle	  
klassen	  structureel	  gedurende	  de	  week	  krijgen	  
in	  kleine	  groepjes	  buiten	  de	  klas:	  lezen,	  

spelling,	  rekenen,	  begrijpend	  lezen.	  
	  	  

Met	  ons	  management	  team	  hebben	  we	  
daarover	  gesproken	  vrijdag.	  We	  hebben	  
besloten	  dat	  we	  de	  extra	  hulp	  ZO	  belangrijk	  

vinden,	  dat	  we	  die	  niet	  willen	  inzetten	  om	  
zieken	  op	  te	  vangen	  in	  deze	  Coronatijden	  met	  
strenge	  regels.	  Juist	  omdat	  OOK	  door	  Corona	  

er	  extra	  veel	  ondersteuning	  nodig	  is	  voor	  de	  
kinderen	  die	  achterstanden	  hebben	  
opgelopen	  doordat	  ze	  van	  maart	  tot	  juni	  niet	  

optimaal	  onderwijs	  hebben	  gehad	  (de	  
inspanningen	  van	  jullie	  als	  ouders	  ten	  spijt).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dat	  betekent	  dat	  we	  de	  komende	  weken	  deze	  

werkwijze	  zullen	  aanhouden:	  
1	  –	  de	  eerste	  dag	  dat	  een	  leerkracht	  ziek	  is,	  
vangen	  we	  de	  kinderen	  op.	  Hetzij	  door	  een	  

vervanger,	  hetzij	  door	  hen	  te	  verdelen	  over	  
andere	  klassen.	  Op	  deze	  manier	  hebben	  jullie	  
als	  ouders	  de	  tijd	  om	  eventueel	  opvang	  te	  

regelen.	  
2	  –	  vanaf	  de	  tweede	  dag	  sturen	  we	  de	  groep	  

naar	  huis	  met	  werk.	  Tenzij	  er	  een	  externe	  
vervanger	  is	  die	  nog	  een	  dag	  beschikbaar	  is.	  

	  	  
De	  zieke	  collega’s	  laten	  zich	  zo	  snel	  mogelijk	  
testen	  –	  zoals	  jullie	  weten	  uit	  de	  media	  kan	  

dat	  soms	  dezelfde	  dag	  nog	  en	  soms	  pas	  twee	  	  
of	  drie	  dagen	  later	  	  
Natuurlijk	  gaan	  we	  alles	  in	  het	  werk	  stellen	  om	  

vervanging	  te	  regelen,	  maar	  we	  maken	  
bewust	  de	  keuze	  om	  de	  ondersteuning	  
hiervoor	  niet	  op	  te	  offeren.	  En	  hoe	  lang	  we	  

een	  klas	  naar	  huis	  sturen?	  Ik	  hoop	  1	  of	  2	  
dagen	  maximaal,	  maar	  als	  ik	  nu	  merk	  dat	  de	  
herfst	  nog	  niet	  eens	  echt	  begonnen	  is	  en	  we	  in	  

1	  week	  al	  9	  collega’s	  hebben	  die	  klachten	  
ervaren,	  dan	  kan	  ik	  er	  niet	  veel	  met	  zekerheid	  
over	  zeggen…	  

	  
Ik	  begrijp	  goed	  dat	  dit	  voor	  sommigen	  van	  
jullie	  praktische	  problemen	  oplevert.	  En	  dat	  

gaat	  me	  aan	  het	  hart,	  maar	  als	  school	  denk	  ik	  
dat	  het	  goed	  is	  om	  voor	  onze	  en	  jullie	  

kinderen	  te	  kiezen	  op	  deze	  manier.	  
	  	  
Weerbaarheidstrainingen	  

Ouder-‐	  en	  kindteams	  Amsterdam	  geeft	  
binnenkort	  twee	  interessante	  trainingen.	  Op	  
30	  oktober	  is	  dit	  de	  training	  Het	  begint	  bij	  mij.	  

Deze	  training	  gaat	  uit	  van	  	  je	  kracht	  als	  ouder	  
en	  geeft	  inzicht	  in	  je	  eigen	  opvoedstijl.	  Door	  
stil	  te	  staan	  bij	  je	  eigen	  opvoeding	  en	  je	  

ervaringen	  als	  kind,	  krijg	  je	  inzicht	  in	  jouw	  rol	  
als	  ouder	  nu.	  Ben	  je	  eigenlijk	  de	  ouder	  die	  je	  
zou	  willen	  zijn	  voor	  je	  kinderen?	  

	  
De	  tweede	  training,	  Rots	  en	  Water	  op	  8	  
oktober,	  is	  voor	  kinderen	  van	  9	  tot	  18	  jaar	  die	  

het	  lastig	  vinden	  op	  een	  rustige	  manier	  voor	  
zichzelf	  op	  te	  komen.	  Het	  is	  niet	  altijd	  
makkelijk	  je	  eigen	  grenzen	  aan	  te	  geven	  en	  die	  

van	  anderen	  te	  respecteren.	  De	  training	  leert	  
je	  soms	  hard	  te	  zijn	  als	  een	  rots	  en	  soms	  zo	  
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zacht	  als	  water.	  	  
	  

Voor	  meer	  informatie	  zie	  de	  meegestuurde	  
folders.	  	  
	  

	  
	  
Kinderburgemeester	  
De	  gemeente	  Amsterdam	  is	  op	  zoek	  naar	  

leden	  voor	  de	  kinderraad	  en	  een	  nieuwe	  
kinderburgemeester.	  Je	  kan	  solliciteren	  tot	  21	  
september.	  Onze	  eigen	  Imane	  Valk,	  die	  vorig	  

jaar	  in	  groep	  8	  zat,	  zit	  op	  dit	  moment	  in	  de	  
kinderraad!	  
	  	  

Regel	  van	  de	  week	  
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helpen	  elkaar	  

	  


