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    tel. 075 2010115     
    info@korenaar.nl           
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          #deKorenaarCBS 
 
          

NIEUWSBRIEF     NR. 4  2021-2022 
 
Agenda          
 
17-11-2021  Tevredenheidsonderzoek in één dag 
22-11-2021  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
23-11-2021  Voorstelling Oekoek , unit 1 en 2 
03-12-2021  Sinterklaasviering (normale schooltijden!) 
10-12-2021  Nieuwsbrief nr. 5 
23-12-2021  Kerstviering 
24-12-2021  Studiedag voorafgaand aan de kerstvakantie; de kinderen zijn vrij 
27-12 t/m 07-01 Kerstvakantie 
07-01-2022  Schoolvolleybaltoernooi, sporthal Oostzaan 
 
   

Van Harte Gefeliciteerd! 

 
november   
14-11       Dani 24-11       Benjamin        03-12       Christian 
14-11       Nowemi 26-11       Hailey 03-12       Jordy 
16-11       Juun december 03-12       Mia 
19-11       Mila 01-12       Nora    04-12       Dylan 
19-11       Alina 01-12       Sasha 06-12       Sven 
22-11       Revennely 02-12       Shannon 09-12       Milan 
24-11       Marcelino 03-12       Liam 09-12       Miles 

 

Trakteren mag, mits klein en 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 
Al enige weken zijn er veel COVID-19 besmettingen in Oostzaan. Bij de BSO, bij ouders en bij 

leerlingen. Wanneer er drie of meer leerlingen (en/of teamleden) in een unit besmet zijn dan 

gaan we in overleg met de GGD. Dat was afgelopen maandagochtend het geval voor unit 6-7. 

De GGD adviseerde een quarantaine. Om 10 uur ging er een Parro bericht uit naar de ouders 

van unit 6/7 over deze situatie met het verzoek om de kinderen van school te halen. Om 11.30 

uur waren alle kinderen opgehaald. Waar nodig zijn er meteen er laptops geregeld, inlogcodes 

geprint en werkpakketten verzameld. Mooi dat wij dit samen met u zo snel en efficiënt konden 

oppakken!  

Op maandagmiddag konden de kinderen zelf aan het werk en hebben de leerkrachten het 

online onderwijs georganiseerd. Vanaf dinsdag hebben de kinderen online les gekregen. En de 

quarantaine was niet voor niets; in ieder geval 4 kinderen zijn na de eerste 5 dagen 

quarantaine positief getest, terwijl ze geen klachten hebben. De kinderen die negatief zijn 

getest mochten vandaag weer naar school. Wij hopen alle kinderen op dinsdag 16 november 

weer op school te hebben.  

Wij willen u bedanken voor de medewerking en het begrip. We doen het samen en dat voelt 

goed! 

 

U heeft deze week een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de vragenlijst voor ons 

tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Het is voor ons belangrijk om uw feedback te 

ontvangen. Met de resultaten van de vragenlijsten die door ouders, medewerkers en 

leerlingen worden ingevuld kunnen wij weer nieuwe ontwikkelpunten formuleren. 

Dus wij verzoeken u dringend om de vragenlijst in te vullen! 

Naast de vragenlijst wordt er ook een foto-opdracht door kinderen uit unit 4/5 gedaan en is 

er een stakeholders analyse. Bij deze stakeholders analyse gaan een aantal teamleden en 

ouders in gesprek over de resultaten van de vragenlijsten om hieraan meer duiding te geven 

en eventuele actiepunten te formuleren. 

Deze stakeholders analyse is op woensdagmiddag 17 november van 14.00- 16.30 uur op 

school (of via MS-Teams afhankelijk van de corona situatie). Wij zoeken nog ouders om 

hieraan deel te nemen, dus als u hierin geïnteresseerd bent dan horen wij dat graag!  

Aanmelden kan via info@korenaar.nl. 

 

De instroom van nieuwe leerlingen in de kleutergroepen is hoger dan we aan het begin van 

het schooljaar hadden verwacht. Dat is goed nieuws! Om te voorkomen dat de huidige 

groepen 1-2 te groot worden, gaan we in december starten met een extra instroom- 

kleutergroep. Daarin zullen alle nieuwe leerlingen (vanaf november gestart) worden 

geplaatst. De groep start klein en zal in de loop van het schooljaar volstromen tot 21  

leerlingen. We werken nog aan de bezetting van deze groep en zullen de ouders van de nieuwe 

kinderen binnenkort verder informeren. 

 

mailto:info@korenaar.nl
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Omdat unit 1-2 al behoorlijk is gegroeid en Kelly de Bruin ziek is, is Aline Prins van unit 6-7-8 

naar unit 1-2 gegaan. Daar versterkt zij het unit 1-2 team en werkt zij verder aan haar re-

integratie. Hennie van Zaane werkt op dit moment een dag extra in unit 1-2. Met wat 

verschuivingen in de unit kunnen we zo de bezetting in unit 1-2 rond krijgen. Fijn dat we zoveel 

flexibele collega’s hebben! 

 

Op donderdag 4 november hebben wij bezoek gehad van de onderwijsinspectie in het kader 

van het themaonderzoek ‘Effectieve tijdsbesteding in en buiten de klas’.  Daarbij werd vooral 

gekeken naar de hoeveelheid tijd die de leerkrachten besteden aan passend onderwijs, in de 

klas en buiten de klas en de werkdruk die dit oplevert. De inspectie verzamelt het komende 

jaar op ca. 200 scholen informatie en schrijft hierover een rapportage die in het voorjaar van 

2023 verschijnt.  Het bezoek betrof dus geen beoordeling van de school, maar was puur om 

data te verzamelen. Het was een positief bezoek. De inspecteur was onder de indruk van 

onze organisatie en tevreden over het verloop van de dag en de zaken die hij heeft 

geobserveerd.   

 
Personele zaken 

Ook op het personele vlak hebben we elke week weer te maken met nieuwe uitdagingen. 

Linda Prince (unit 4-5) heeft in de herfstvakantie COVID-19 opgelopen. Zij is heel ernstig ziek 

geweest en heeft zelfs in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het inmiddels beter, maar zij 

zal nog veel tijd nodig hebben om te herstellen. De vervanging kunnen we in de unit 

oplossen met Naomi en Wim. 

Afgelopen week is ook Daisy Dorreboom positief getest op COVID-19. Zij is nu nog ziek, maar 

gelukkig wel aan de beterende hand. We hopen dat zij er snel weer is, maar dat is nu nog erg 

onzeker. 

 

Shirley  de Nooij (unit 6-7-8) is gelukkig weer helemaal hersteld en is weer volledig aan het 

werk. Aline Prins (unit 1-2), Shanna Pettinga (unit 6-7-8) en Kees Peter Broek (ICT-

coördinator) zijn nog aan het re-integreren. We zijn blij met de momenten dat ze er kunnen 

zijn en hopen dat ze snel helemaal beter zijn.    

Kelly de Bruin (unit 1-2) is nog ziek thuis, vanwege een blessure. Het gaat wel beter met haar 

en we hopen dat ze snel weer wat uurtjes mag werken. 

 

Naast bovenstaande langdurige (gedeeltelijke) afwezigheid van collega’s hebben we ook te 

maken met korte afwezigheid vanwege bv. griep of studie. Het lukt ons tot nu toe om dit 

met elkaar op te vangen. Onze grenzen zijn nu echter wel bereikt. En als we bovenstaande 

lijst zien dan is dat eigenlijk niet zo verwonderlijk. 

Ondersteuning komt regelmatig te vervallen en wij sluiten niet uit dat wij de komende 

periode soms een groep naar huis moeten sturen vanwege personele tekorten. Wij vragen u 

om alvast na te denken over een back up plan. Dank u wel voor uw begrip.  
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Sinterklaas hij komt, hij komt… 

 
Zaterdag 13 november komt Sinterklaas weer in het land! Vanwege de Corona gaat het helaas 

wel anders dan anders. Ook op ‘De Korenaar’ zal het feest vrijdag 3 december anders gevierd 

worden. Helaas mogen we geen groot feest en onthaal op het plein houden. De kinderen gaan 

gewoon naar de klas. Toch kijken we uit naar de gezelligheid die hij uit Spanje meebrengt en 

gaan we er een hele fijne dag van maken.  

 
Hieronder volgt een kort overzicht van data en activiteiten:   
 
Maandag 8 november:                 Sinterklaasjournaal begint. 
 
Vrijdag 12 november:                   OR gaat de school versieren.   
 
Zaterdag 13 november:                Sinterklaas komt in Nederland aan. 
 
Woensdag 24 november:             Schoen zetten. 
 
Donderdag 25 november:            Schoen leeghalen.  
 
Maandag 15 november:               De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken. 
                                                           Wij wensen ze veel succes met het maken van een  
                                                           leuke surprise met een mooi gedicht.  
                          
Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest.  
                                                         De kinderen worden op de normale tijd op school 

verwacht (8.30 uur in de klas).  
                                                          Op deze dag hebben de kinderen een normale   
                                                         schooldag. Van 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 14.30 uur! 

De kinderen nemen hun eigen 10-uurtje mee en krijgen 
ook nog een zakje pepernoten. Mocht uw kind dit i.v.m. 
allergie niet mogen wilt u dan voor iets anders zorgen? 
  

                                                       

                    Met vriendelijke groet van de Sinterklaascommissie.  



Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2021-2022  nr.4  12-11-2021    blz. 5 

 

 

 

 

     

 

  



Nieuwsbrief CBS de Korenaar 2021-2022  nr.4  12-11-2021    blz. 6 

 

 

 

 

     

 

MR Update 
Beste ouders en leerkrachten, 

Op 13 oktober jl. was onze laatste MR vergadering. Het was fijn dat deze vergadering fysiek 

op school plaats kon vinden. 

De MR samenstelling bestaat uit een personeelsgeleding, Shirley Nooij, Denise Hutubessy & 

Sanne Vanacker, en een oudergeleding, Ate Flens, Jeroen Verhoef en Eva Kon-Visser. 

Tijdens de vergadering hebben we gesproken over de deelname van Ate in de 

Ondersteuningsplanraad, het inspectiebezoek op 4 november, het tevredenheidsonderzoek 

in 1 dag op 17 november, de begroting van de OR, een instoom in de kleutergroepen, 

schermtijd tijdens overblijf, de personele bezetting en de lichtstraat.  

Ondersteuningsplan 

Sinds september dit jaar is Ate aangesloten bij het de Ondersteuningsplanraad (hierna ‘OPR’) 

van het Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland.  

Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen de plicht gekregen om 

iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden waar hij of zij recht op heeft. De 

onderwijs behoefte en het ontwikkelingsperspectief staan centraal: wat heeft een leerling 

nodig, hoe kan de gewenste ondersteuning worden georganiseerd en wie zijn daarvoor 

nodig? Het huidige ondersteuningsplan (van het samenwerkingsverband) loopt tot 2022 en 

in mei 2022 moet er een nieuw plan gereed zijn.  

Binnen De Korenaar is passend onderwijs goed geregeld. Er is een school ondersteunings-

profiel (SOP) en een ondersteuningsplan. De Korenaar heeft veel ondersteunend personeel. 

 

Inspectiebezoek 4 november 

De inspectie komt één keer in de vier jaar langs op school en daarnaast doen ze ook thema-

onderzoeken. Op 4 november komt de inspectie langs bij De Korenaar voor het thema 

‘effectieve tijdsbesteding binnen en buiten de klas’. Dit gaat over het passend onderwijs dat 

wordt aangeboden. Dit bezoek wordt goed voorbereid door de Korenaar.   

 

Tevredenheidsonderzoek in 1 dag: 17 november 

Om een goed beeld te krijgen van wat speelt bij de ouders en leerlingen wordt er elke twee 

jaar een kwaliteitsvragenlijst bij ouders afgenomen. Daarnaast wordt er ook een toelichting 

gegeven op het tevredenheidsonderzoek in 1 dag dat zal plaatsvinden op 17 november.  

 

Begroting OR 

De begroting van de OR is besproken. Wij hebben nog enkele vragen hierover, dus hiervoor 

is nog geen instemming verleend. 
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Instroom in de kleutergroepen 

Dit schooljaar zijn er twee kleutergroepen gestart. De instroom van de kleutergroepen is 

hoger dan verwacht. Er is binnen de school een werkgroep gestart die onderzoek gaat doen 

naar hoe De Korenaar dit kan opvangen. Dit wordt ook tijdens de studiedag op maandag 25 

oktober besproken.   

 

Overblijf schermtijd 

Een aantal ouders heeft bij ons aangegeven dat zij de indruk hebben dat er vaak film wordt 

gekeken tijdens de overblijf. Er wordt aangegeven dat er niet altijd film gekeken wordt en 

indien dit wordt gedaan dit als een rustmoment wordt ervaren. 

 

Lopende zaken: personele bezetting, coronamaatregelen en lichtstraat 

Er is nog personeel aan het re-integreren. Vanwege de brede bezetting kan dit nu nog goed 

opgevangen worden. De lichtstraat staat op de agenda in 2022.  

 

Tot zover onze samenvatting van hetgeen dat wij besproken hebben. Mochten er vragen zijn 

dan vernemen wij deze uiteraard graag. Wij zijn bereikbaar via mr@korenaar.nl. 

Onze vergaderdata schooljaar 2021/2022: 

1 december 

12 januari 

2 maart 

13 april 

25 Mei 

29 Juni 
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