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    info@korenaar.nl           
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          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 7  2020-2021 
 

 
Agenda           

 
09-02-2021  Nieuwe ouderochtend    
12-02-2021  Rapport groep 3- 8   
15-02 t/m 05-03 10-minutengesprekken groep 3 t/m 7 (online) 
19-02-2021  Studiedag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie; kinderen zijn vrij 
22-02 t/m 26-02 Voorjaarsvakantie 
05-03-2021  Nieuwsbrief 8 
24-03-2021  Grote Rekendag 
  
 

Van Harte Gefeliciteerd! 
 
Februari   
07-02       Rahif 15-02       Anastacia 27-02       Megan 
07-02       Sofie 17-02       Kevin 28-02       Kai 
07-02       Sophie 17-02       Mark 29-02       Selena 
08-02       Luuk 18-02       Helena maart 
09-02       Melle 22-02       Rinske 01-03       Thian 
11-02       Tenzin 24-02       Isabel 02-03       Dilan 
12-02       Milou 24-02       Ameli  
14-02       Jill 26-02       Sofia  
 

Vieren van verjaardagen: we vieren verjaardagen klein in de klas. 
 Trakteren mag, maar wel voorverpakt. 

 
 
 
  

http://www.korenaar.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.milestonemktg.com/contact/twitter-logo/&ei=a8hlVJa2FIfKaPuNgdgK&bvm=bv.79400599,d.d2s&psig=AFQjCNEB3FBPdfjedNf3SMp10_-VpwBxHA&ust=1416042968703514
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Van de directie 
 
We mogen weer! 

Voor we in deze nieuwsbrief ingaan op de organisatie van ons onderwijs vanaf 8 februari, 

willen wij eerst onze waardering uitspreken voor de wijze waarop wij de afgelopen periode 

hebben samengewerkt. Weer is onze school een tijd gesloten geweest en dat was voor ons 

allemaal heftig. Er is een groot beroep is gedaan op ieders flexibiliteit. En ook voor de komende 

periode is dat weer nodig. Maar inmiddels weten we dat wij dit samen kunnen      .  

Wij zullen u zo duidelijk mogelijk informeren en rekenen erop dat we samen alle nieuwe 

uitdagingen het hoofd kunnen bieden! 

 

We kunnen ons voorstellen dat ouders en kinderen het, net als het team, spannend vinden 

om de school weer te openen. We zijn natuurlijk erg blij om straks de kinderen weer te zien, 

maar voelen ook de verantwoordelijkheid die op ons rust. Wij doen ons uiterste best om ons 

aan alle richtlijnen te houden. Wij doen dit binnen de mogelijkheden die wij hebben met 

betrekking tot het gebouw en de beschikbaarheid van personeel. We hebben goed nagedacht 

over de wijze waarop we de deuren weer kunnen openen zodat het voor iedereen als een 

veilige plek voelt. Iedereen veilig naar school, ook dat doen we samen! 

Zoals het bestuur van Agora al aangaf; wij gaan niet ‘gewoon’ open. Het is weer een nieuwe 

variatie van onze organisatie met nieuwe richtlijnen.  

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de praktische invulling van ons onderwijs, vindt u 

informatie over de extra veiligheids- en hygiënemaatregelen en leggen we uit welke stappen 

we nemen wanneer iemand in de groep positief test op COVID.  

 

Wanneer er een corona besmetting is in een groep, dan moeten de kinderen en de betrokken 

leerkrachten in quarantaine. Ook bij afwezigheid en ziekte van leraren zullen we terug moeten 

schakelen naar online onderwijs. Dat kan dus zomaar ineens aan de orde zijn. Uw kind kan de 

ene dag op school zijn en dan ineens weer 5 dagen thuis moeten blijven. 

Wij vragen u om hiermee rekening te houden en om altijd stand-by te staan om het 

thuisonderwijs weer op te pakken.  

Ook wij zullen stand-by staan om snel te schakelen als dat nodig is. 

 

Online onderwijs 

Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgedaan met het onderwijs op afstand. Kinderen van 

de groepen 3 t/m 8 die niet op school zijn kunnen online de instructies volgen. Ook wanneer 

er sprake is van quarantaine zullen de lessen weer online gegeven worden. Indien dit aan de 

orde is, dan zult u door de unit van uw kind hierover verder worden geïnformeerd. 

Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de beschikbaarheid van voldoende personeel. 
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Focus  

De focus komt nu weer te liggen bij het onderwijs op school. Kinderen die niet op school zijn 

kunnen de lessen thuis online volgen. Dit geldt met name voor de groepen 3 t/m 8.  

Dit betekent wel dat wij niet alle vragen van de kinderen thuis meteen kunnen 

beantwoorden en dat ook niet alle activiteiten in de klas online te volgen zijn.  

Wij doen uiteraard ons uiterste best om zowel de kinderen thuis als de kinderen op school zo 

goed mogelijk te begeleiden. Maar de focus van ons onderwijs ligt vanaf maandag weer in het 

klaslokaal. 

 

Bezetting 

De school zal volledig open gaan, de hele week, voor alle groepen. We werken in dezelfde, 

vaste groepen als voor de schoolsluiting. 

Op maandagmiddag en donderdagmiddag is Shanna Pettinga (groep 7) afwezig. Zij zal dan 

worden vervangen door Shirley Nooij. 

Om eventuele verspreiding van het virus te beperken worden teamleden alleen in hun eigen 

unit ingezet. Dit maakt ons minder flexibel. Bij ziekte of afwezigheid van collega’s verwachten 

wij snel over te moeten gaan op het naar huis sturen van de groep. Daarom nogmaals het 

verzoek om hiermee in uw thuisorganisatie rekening te houden.  

 

Cohorten 

We werken met vaste groepen, die als cohort gelden. Indien er een besmetting is, gaat de hele 

groep in quarantaine volgens de richtlijnen. 

In de groepen 3 t/m 6 werken we met vaste tafelgroepjes. In de groepen 7 en 8 met vaste 

tweetallen. Dit doen we om de risico’s op verspreiding te beperken. Bij een besmetting gaat 

de hele groep in quarantaine. Buitenspelen doen we in de eigen groep, we mengen de 

groepen niet. 

 

Wat doen we bij een besmetting met COVID-19? 

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 

GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit 

geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.  

Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat (zij 

zijn immers een nauw contact). Op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon 

kunnen de kinderen en het onderwijspersoneel zich laten testen in GGD-teststraat of nog 5 

dagen langer in quarantaine. Testen hoeft dus niet, dat blijft altijd een beslissing van ouders 

of het personeelslid. Tijdens de quarantaine tijd zullen wij, indien mogelijk, het onderwijs 

online voortzetten. 

Wanneer uw kind of een ander gezinslid positief getest is, moeten wij dit als school z.s.m. 

weten. Het is dus van belang dat u de leerkracht/school inlicht! Er wordt dan contact met u 

opgenomen. Bij vragen en twijfels kunt u altijd contact opnemen met de GGD. 
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Beschermingsmiddelen 

We adviseren leerlingen van unit 7-8 om in de gangen een mondkapje te dragen. 

• Kinderen in unit 7-8 die geen mondkapje hebben, krijgen die van school. 

• Het is een advies, geen verplichting. Wij zullen hier dus niet op handhaven en geen 

kinderen aanspreken wanneer zij geen mondkapje dragen. 

• Teamleden worden extra beschermd door face-shields en/of spatschermen. Het 

gebruik hiervan is ook een advies en daarom een vrije keuze van het teamlid. 

 
Kleding in de klas 

Wij ventileren extra vaak in de school en er staan in elk lokaal ramen open. Daardoor is het 

soms best fris in de klas en in de school Wilt u uw kind daarom warm aankleden en een extra 

vest of sjaal meegeven? 

 

Overblijven 

Wij hanteren vanaf maandag 8 februari ons normale rooster. De Tussenschoolse Opvang (TSO) 

zullen wij organiseren net als voor de laatste lock-down. Kinderen die overblijven kunnen 

worden aangemeld via Overblijven Met Edith. De kinderen blijven in hun eigen groep over 

onder begeleiding van een personeelslid.  

Het buitenspelen wordt ook tijdens het overblijven in de eigen groep gedaan. 

 

BSO (buitenschoolse opvang) 

De BSO wordt op onze school verzorgd door TintelTuin. De BSO is alleen geopend voor 

noodopvang, voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor alle andere kinderen is 

er géén voorschoolse of naschoolse opvang. Vragen hierover kunt u stellen bij Maaike van 

Egdom, locatiemanager van TintelTuin. 

 

Definitief schooladvies groep 8 

Voor de groep 8 leerlingen en hun ouders is dit een spannende tijd. De leerlingen krijgen het 

definitieve advies en gaan nu echt een school voor voortgezet onderwijs kiezen. 

Normaal gesproken nemen we in januari nog een toets, de zogenaamde M-toets (van Cito), af 

op het gebied van taal en rekenen. Deze toets wordt mede gebruikt om nog eens naar het 

voorlopig advies te kijken. Dit jaar is dat vanwege corona niet mogelijk. We nemen deze toets 

waarschijnlijk pas af na het af te geven advies. Bij het geven van het definitief advies zullen wij 

ons, net als in andere jaren, voornamelijk baseren op de ervaring die de school met de 

kinderen heeft en de ontwikkeling die we daarbij zien. 

Onze leerlingen krijgen daarmee het advies dat passend zal zijn. De verwachting is, dat de 

centrale eindtoets, in tegenstelling tot vorig jaar, wel zal doorgaan. De minister heeft hier 

vooralsnog toe besloten. Mocht een leerling in dat geval een score behalen die hoger is dan 

het gegeven advies, dan zullen wij overgaan tot heroverweging.  
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Uiteraard zullen we dat dan met de ouders afstemmen. Het is evenals vorig jaar weer een 

bijzonder schooljaar. Vanwege de pandemie gaat alles anders dan gebruikelijk. Toch zijn we 

ervan overtuigd dat we de kinderen recht doen bij de advisering, omdat we ons, evenals in 

andere jaren, baseren op een lange periode waarin we de kinderen volgen. 

 

Afname Cito LOVS M-toetsen  

Elk schooljaar nemen we in juni en in januari de zogenaamde ‘Cito LOVS’ toetsen af, in de 

groepen 3 t/m 8. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen waarmee we de ontwikkeling van 

onze leerlingen volgen en vergelijken met de rest van Nederland.  We hebben deze toetsen in 

januari niet kunnen afnemen. Wij zullen de komende periode eerst de kinderen weer laten 

wennen op school en ons richten op het onderwijs. In de maand maart zullen we voor de 

groepen 3 t/m 8 de M-toetsen alsnog afnemen. We gebruiken de resultaten van de toetsen 

vooral om te bepalen waar de kinderen staan zodat we ons onderwijsaanbod daar op af 

kunnen stemmen. De individuele scores van de kinderen zullen moeilijk te interpreteren zijn 

en daaraan zullen we dan ook minder waarde hechten dan we normaal doen.  

 

Kan mijn kind wel naar school?  

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie 

hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid  

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met: 

➢ verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

➢ als ze af en toe hoesten, 

➢ met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 

 

Zij moeten thuisblijven als: 

➢ het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer 

dan incidenteel) hoest. 

➢ als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 

➢ het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 

➢ het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, 

ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat 

die persoon een negatieve testuitslag heeft; 

➢ het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind 

blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt 

tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. 

➢ Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-

kinderen  

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
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Gymlessen 

De eerste twee weken, tot de voorjaarsvakantie, zullen we geen gebruik maken van de 

gymzalen (groep 3 t/m 8). Er zal zoveel als mogelijk buiten gegymd en bewogen worden.  

Bijzonderheden zult u ontvangen via de unit van uw kind. 

 

Oudergesprekken 

Wij zullen binnenkort online oudergesprekken voeren met de ouders van de kinderen van de 

groepen 3 t/m 7. Deze gesprekken zullen in de week voor en de week na de voorjaarsvakantie 

worden gepland. U ontvangt een uitnodiging via de unit. 
 

Ouders in de school en op het schoolplein  

De richtlijn blijft: geen ouders in de school en op het schoolplein.  

De organisatie van het halen en brengen blijft zoals die de afgelopen periode ook was. Het 

doel hiervan blijft het voorkomen dat er ouders op het plein en in de school komen en dat 

ouders groeperen. Het tijdslot voor het brengen is: 8.15- 8.30 uur. 

Aanvullend staat in de richtlijnen nog het volgende dringende advies:  
➢ Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel 

mogelijk zelf naar huis.  

➢ Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen ook buiten 

mondneusmaskers te dragen. 

 

Meenemen naar school 

Op maandag 8 februari moeten de kinderen de schoolspullen weer mee naar school nemen, 

behalve de laptops. Het gaat hierbij dus om boeken, werkboeken en andere materialen. De 

geleende laptops mogen nog even thuisblijven, in ieder geval tot de voorjaarsvakantie.  

Omdat wij snel willen kunnen schakelen bij een mogelijke quarantaine zullen de groepen 3 

t/m 8 de belangrijkste schriften elke dag mee naar huis nemen en de volgende dag weer mee 

terug. De materialen graag in een stevige tas meegeven. 

 

Instructies halen en brengen (herhaling) 

Brengen en halen (er zullen buiten medewerkers aanwezig zijn om onderstaande te 

regelen) 

• Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets. 

• Kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht/opgehaald. 

• Ouders nemen de 1,5 m afstand in acht. 

• Ouders/verzorgers wordt verzocht een mondkapje te dragen bij het halen/brengen. 

• Oudere kinderen komen indien mogelijk alleen naar school. 

• Ouders en andere volwassenen komen niet in de school of op het schoolplein. 

• Unit 1-2: Komen op het plein via de fietsenhekken. Er staat op het hek aangegeven 

door welk hek de kinderen mogen gaan. U kunt tussen 8.20 en 8.30 uur uw kind hier 



Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2020-2021  nr.7  05-02-2021   blz. 7 

 

 

 

 

     

 

brengen, of na de pauze om 12.50 uur. De leerkrachten staan de kinderen op te 

wachten bij het hek. Bij het uitgaan van de school kunt u uw kind ook bij dit hek weer 

ophalen.  

• Unit 3-4: Komen zelf via het hek aan de zuidkant (bij kamer juf Margriet) en gaan 

zelfstandig naar eigen lokaal via de nooddeur bij lokaal A, waar zij direct de trap op 

kunnen.  

• Unit 5-6: Komen door het grote hek aan de noordkant (Dr. De Boerstraat) of het 

fietshek en gaan zelf naar binnen via de hoofdingang (bij de keuken). 

• Unit 7-8: Komen door het grote hek aan de noordkant (Dr. De Boerstraat) of het 

fietshek en gaan zelf naar binnen via de nooddeur bij unit 7/8. 

• De groepen 3 t/m 8 komen bij het uitgaan van de school de kinderen naar buiten via 

het hek waardoor ze ook naar binnen kwamen. 

• Zie ook de plattegrond hieronder!  

 

 

 

Richtlijnen verkeer rondom de school 

Ook nu we weer opstarten is het van belang dat de schoolomgeving veilig blijft en iedereen 

met gepaste afstand van elkaar de school kan bereiken en verlaten.  

Hoe minder auto’s er zijn rondom school, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen 

lopen en fietsen. De coronamaatregelen zorgen voor een andere aanpak van de 

verkeerssituatie rondom school.  

We willen u vragen zich zoveel als mogelijk aan onderstaande richtlijnen te houden:  

1. Kan uw kind zelfstandig naar school? Laat hem of haar dan alleen gaan. 
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Kan dat niet, dan worden de leerlingen door maximaal één volwassene gebracht en 

gehaald:  

a. Kom dan zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school toe. 

b. Komt u met de auto, parkeer dan verder weg en loop het laatste stuk. 

 

2. Houd de weg rondom school (het gebied binnen de 2 bruggetjes) vrij van autoverkeer 

(alleen bestemmingsverkeer: bewoners Zonnedauw). 

3. Houd zoveel mogelijk rechts aan. 

 

4. Unit 1 t/m 4: Neem voor het hek waar uw kind naar binnen gaat afscheid van uw kind, 

waarbij u 1,5 meter afstand houdt van andere volwassenen.  

Unit 5 t/m 8: Neem voor het bruggetje afscheid van uw kind. Het laatste stuk loopt of 

fietst uw kind zelf naar school. Benadruk dat uw kind rustig fietst en goed uitkijkt voor de 

voetgangers op de weg. 

 

5. En bij alles geldt: Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

Alles in het belang van de veiligheid van de kinderen. We rekenen op uw medewerking en 

uw begrip. 

 

Verslag MR vergadering 13 januari 2021 

 

Aanwezig: Ate (OMR), Jeroen (OMR), Eva (OMR), Shanna (PMR), Naomi (PMR), Hennie (PMR) 

en Marjon (directie) 

 

Populatieonderzoek  

Er wordt jaarlijks gekeken naar de populatie van de school en of daar veranderingen in zijn. 

De prognose is dat het aantal basisschoolleerlingen in Oostzaan zal groeien. De contacten 

hierover met de gemeente zijn op bestuurlijk niveau. De gesprekken om een kindcentrum 

(combinatie opvang/onderwijs) te starten zijn er wel, maar nog niet op urgente basis. 

 

Personele bezetting/Samenstelling MR 

Er zijn momenteel geen leerkrachten met corona. Naomi gaat leerkrachttaken neerleggen en 

besteden aan IB-taken. Er is nu geen unitleider voor unit 1-2, Lilian neemt waar. Er is wel een 

planning voor belangrijke zaken waarbij directie/IB ondersteunt. Door de wisselingen staat er 

momenteel een vacature voor een leerkracht (0,8 fte) open.  

Het is niet wenselijk dat leden van het MT ook in de MR zitten. Er zal dus vervanging voor 

Naomi moeten komen. Ook Hennie dient volgend schooljaar vervangen te worden. Er zal 

worden gelobbyd onder het personeel. 
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Onderwijs op afstand 

We horen dat er in sommige units ruis is onder ouders. Het is niet altijd duidelijk wat ouders 

en leerkrachten van elkaar verwachten m.b.t. thuisonderwijs. We bespreken dat dit geen 

ideale situatie is en het goed is dat ouders dit communiceren naar de leerkracht. Er zal ook 

geen sprake zijn van een achterstand, want alle leerlingen hebben hier mee te maken. Er is 

sprake van een achterstand als leerlingen achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

Aangezien alle leerlingen thuisonderwijs hebben gekregen kan deze vergelijking niet gemaakt 

worden. Er is een nieuwe beginsituatie waar de leerkrachten op zullen inzetten. Als de scholen 

weer opengaan zullen er genoeg uitdagingen zijn. De verwijzing van groep 8 naar het 

voortgezet onderwijs heeft de aandacht en wordt ook bovenschools en landelijk besproken.  

 

Gedragscodes ICT 

Er is niet altijd eenduidigheid over hoe leerlingen zich online gedragen en leerkrachten 

hiermee omgaan. Bovenschools zijn er gedragscodes ICT samengesteld, Naomi heeft deze 

aangepast naar een versie specifiek voor de Korenaar. Het is goed om dit onder de aandacht 

te brengen bij leerkrachten, leerlingen en ouders. Shanna, Naomi en Hennie nemen dit mee 

naar de betreffende units.  

 

De volgende MR vergadering staat gepland op 3 maart. 

Mocht u vragen of suggesties hebben ten aanzien van bovenstaande onderwerpen of andere 

beleid gerelateerde onderwerpen die op de Korenaar spelen, dan kunt u uw vraag uiteraard 

aan ons stellen via MR@korenaar.nl. De MR bespreekt uw opmerkingen en vragen. Op 

www.korenaar.nl is onder het kopje "Ouders" en vervolgens via "Medezeggenschap" meer 

informatie te vinden over de MR. 

 

 


