
NIEUWSBRIEF 
 

3 april 2020 

Uit de directiekamer. 

CORONAVIRUS  

Laten we hier mee beginnen!!!! 

 

Nu de verlenging van ons onderwijs op afstand aan uw kind(eren) langer duurt dan drie weken gaan we door met 
ons onderwijsaanbod op de manier waarop we dat inmiddels ingericht en opgebouwd hebben. Via dit bericht zetten 
we dat op een rijtje voor u met daarbij ook een aantal wijzingen en / of aanvullingen.  

Onderwijsaanbod  
Voor de kinderen is er iedere week een nieuw aanbod. U ontvangt dat aanbod uiterlijk vrijdagmiddag. Ritme 
aanbrengen in het werk thuis is belangrijk en daardoor geven we zoveel mogelijk aan per dag wat er moet gebeuren.  

Er wordt volop gebruik gemaakt van digitale manieren om in contact te komen met elkaar. Zelfs met een hele klas. 
Fantastisch. De leerkrachten van uw kind(eren) geven aan op welke momenten vragen beantwoord worden, 
wanneer er contact opgenomen wordt met uw kind (of met u). Etc.  

Er komen steeds meer instructiemomenten (o.a. via filmpjes en live verbindingen met de groep of een deel van de 
groep) in ons aanbod en ook in kleine groepjes wordt uitleg gegeven van bijvoorbeeld de weektaak of verlengde 
instructie. De nadruk bij het individuele contact met kinderen komt steeds meer te liggen op het geven van feedback 
op het gemaakte werk.  

Voor de komende drie weken gelden voor de diverse groepen de volgende aanvullingen:  

-1-2: Het aanbod van de groepen 1-2 richt zich meer dan in de groepen 3 t/m 8 op spelenderwijs bezig zijn met 
activiteiten. Onze kijk op het thuis zijn van kleuters in deze tijd betekent accent op spelenderwijs leren (en niet te 



vaak achter een scherm). U blijft ons aanbod op een vergelijkbare wijze van ons wekelijks ontvangen. Ook met het 
contactmoment (of de momenten) gaan we door.  

-3-8: Voor de groepen 3 t/m 8 blijft het aanbod en de werkwijze vergelijkbaar met de afgelopen drie weken. Dat 
betekent druk op de beschikbaarheid van een device (laptop/ Chromebook/ computer) thuis.  

We hebben voor gezinnen uit de groepen 3 t/m 8 waar het online onderwijs thuis tot problemen leidt een beperkt 
aantal Chromebooks beschikbaar.  

Opvang op school: Mocht het voor de “nieuwe periode”bij ons nog niet bekend zijn en wilt u de komende dagen 
en/of weken gebruik maken van onze noodopvang dan graag dit melden per mail (directie@schoolb.nl). (Graag 
wekelijks doorgeven). Mocht het wijzigen door omstandigheden horen wij dat ook graag zo spoedig mogelijk.  

Ouders van kinderen die gebruik maken van de noodopvang vragen we om kinderen gymschoenen mee te geven.  

We ontvangen de kinderen die gebruik maken van de noodopvang om 08.15uur bij de deur. Daarna gaan de deuren 
op slot. Bij het brengen van uw kind, vragen wij u dan ook om niet mee naar binnen te gaan. Om 12.15u of om 14.15 
uur begeleiden we de kinderen naar buiten. U kunt om tussentijds kinderen op te halen aanbellen bij de voordeur.  

René Jansen (directeur schoolB)  

Belangrijkheden 

De studiedag van 24 april komt te vervallen. De kinderen hebben deze dag gewoon een dagtaak. 

Schoolfotograaf komt op 25 en 26 mei 

Pleinfeest komt vervallen dit jaar 

Schoolfruit levering is gestopt 

De portfoliogesprekken van groep 8 komen te vervallen. Voor de overige groepen laten we dit afhangen hoe de 

vorderingen gaan m.b.t. het coronavirus. 

 

Kamp groep 8 en afscheidsmusical laten we tot op heden nog steeds staan. Het kan zijn dat we voor een alternatief 

moeten gaan. We nemen tot op heden nog geen besluit hierover. 

Aanmelden social schools 

Als het goed is heeft u 24 maart een mail van ons gehad over het aanmelden bij ons nieuwe communicatie middel 

Social Schools. Wat wij geweldig vinden is dat 71 % van onze ouders dat al heeft gedaan. Helaas missen wij dus ook 

nog 29% van onze ouders. Misschien dat u het vergeten bent of dat u geen mail heeft gehad. Dit kan natuurlijk. 

Wat wij van u vragen is of u zich wilt aanmelden en/of even contact met ons wil zoeken wanneer dit niet lukt of 

gelukt is. Wanneer u helemaal geen mail hebt gehad is het natuurlijk ook de bedoeling om ons even een mail te 

sturen. Dit kan dan naar onze administratieve kracht Janny Petter. Haar mail adres is: 

janny.petter@stichtingopkop.nl  

 

Wij hopen dat we over een aantal dagen alle ouders kunnen verwelkomen in deze app. 

De kinderburgermeester richt haar woorden aan alle kinderen uit de gemeente Steenwijkerland 

Rose Mondria (groep 6 Beatrixschool), kinderburgemeester van Steenwijkerland spreekt de kinderen van de 
gemeente toe, samen met burgemeester Bats. Klik op de link om het filmpje te bekijken….. 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaHUV
EKsF9ys%26feature%3Dyoutu.be&amp;data=02%7C01%7Crene.jansen%40stichtingopkop.nl%7C8016be6d70d4488f
621108d7d568b30e%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637212517963543235&amp;sdata=lB
%2BfleMQGAncNEqwryTn%2FnZwK%2F2kDWoWABdO3dBuT3w%3D&amp;reserved=0 
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MR zoekt nieuwe leden 

Verkiezingen MR mei 2020 
De oudergeleding van de MR wordt uit en door de ouders gekozen. Drie van de vier leden van de ouders zijn 
aftredend en zij kunnen zich na twee termijnen niet meer herkiesbaar stellen. 
Ben je geïnteresseerd, dan is er nu de mogelijkheid om je kandidaat te stellen voor de MR.  
 
Graag een mail met motivatie en foto naar mr@Schoolb.nl 
  
Je kunt tot en met 24 april je aanmelden om mee te doen aan deze verkiezingen. De verkiezingscommissie verzamelt 
dan de aanmeldingen om deze in een speciale nieuwsbrief uit te brengen. In de week van 11 mei zijn de 
verkiezingen. Ouders kunnen hun voorkeur voor een kandidaat aangeven door het sturen van een mail naar 
mr@Schoolb.nl Mails tot en met vrijdag 15 mei worden meegeteld. 
Voor de zomervakantie zal de samenstelling van de nieuwe MR bekend gemaakt worden, welke in het nieuwe 
schooljaar aan het werk gaat. 
 
 
 
GMR zoekt ook nieuwe leden 

Beste allen,  

De GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschap, van Stichting op Kop is op 

zoek naar twee nieuwe leden. Een lid vanuit de ouder- en een lid vanuit de 

personeelsgeleding.  

Wat doet de GMR: 

De leden van de GMR worden door de MR-en rechtstreeks uit de ouders en personeelsleden van de Stichting Op Kop 

scholen gekozen. De samenstelling van de GMR bestaat uit 8 personen; 4 ouders en 4 personeelsleden. De GMR 

toetst beleidsvoorstellen van de stichting die voor een alle scholen of een meerderheid van de scholen worden 

opgesteld. En heeft hierbij een aantal wettelijke rechten zoals initiatief, advies- en/of instemmingsrecht.  

De GMR komt ca. 8 x per jaar bijeen om te vergaderen in Giethoorn. Voor de continuïteit en besluitvorming is het 

van groot belang dat de leden aanwezig zijn bij een meerderheid van de vergaderingen. Daarnaast zijn er de 

overlegmomenten met de Raad van Toezicht en de MR’en. Ook kunnen er extra bijeenkomsten zijn met de 

expertgroepen. De expertgroepen komen bijeen wanneer een onderwerp dat vraagt, waar en wanneer wordt in 

onderling overleg bepaald. 

De GMR heeft een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Stichting.  

Het afgelopen jaar heeft de GMR een professionaliseringsslag gemaakt en bestaat uit een enthousiaste groep 

mensen die als doel hebben een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs binnen Stichting op Kop. 

Vanwege het aftreden van een personeelslid en een ouder, zoeken wij voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 twee 

nieuwe leden.  

Afhankelijk van het aantal sollicitanten zal er een verkiezing gehouden worden, waarbij de leden van de MR’ en van 

de scholen mogen stemmen. Wanneer blijkt dat deze verkiezing noodzakelijk is, zullen we een datum en werkwijze 

communiceren.  

Lijkt het jou interessant om een bijdrage te leveren aan de GMR, dan ontvangen wij graag je reactie voor donderdag 

23 april. Mocht je vragen hebben of meer willen weten over de inhoud van het lidmaatschap, neem dan contact op 

met Marja Wietsma (marja.wietsma@stichtingopkop.nl ) of Astrid de Gunst (astrid.degunst@stichtingopkop.nl). 

Goed om te weten: ouders komen in aanmerking voor presentiegeld per deelgenomen vergadering en 

reiskostenvergoeding. Het personeel krijgt een uitbreiding in uren gedurende de zittingsperiode en vergoeding van 

de reiskosten. 
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In de bijlage de nieuwsbrief vanuit de opvang, VSO, BSO 

Zie bijlage… 

 

 

 


