
Even bijpraten... 

 

We zijn alweer ruim een week aan de slag 

na de voorjaarsvakantie. We zijn alweer 

helemaal gewend aan het ’gewoon’ naar 

school gaan. Het is heel fijn om samen te 

werken en te spelen.  

Deze weken worden in de groepen 3 t/m 8 

de halfjaarlijkse Citotoetsen afgenomen. 

Goed om te benadrukken is dat we de   

Citotoetsen zien als een middel en niet als 

doel. We kijken aan de hand deze toetsen 

wat de kinderen al beheersen en wat ze nog lastig vinden. Hier passen we het onderwijsaanbod op 

aan. Tijdens deze weken worden er ook geen andere toetsen afgenomen. Vanaf volgende week  

werken we weer volgens het reguliere programma. 

 

 

Resultaten enquête thuiswerken en online lessen volgen 

Fijn dat er ondanks dat het voorjaarsvakantie was 90 gezinnen de 

enquête hebben ingevuld, dat is ruim 60%. 38 gezinnen van groep 1 

en 2, 21 gezinnen van groep 3 en 31 gezinnen van groep 4 t/m 8.   

De vragen over de noodopvang zijn door 32 gezinnen ingevuld. Over 

het algemeen waren alle ouders tevreden over het thuiswerken en 

de online lessen. Het contact met de leerkracht, de communicatie 

via Parro, het werken met Teams en de bereikbaarheid van de 

leerkracht werd bij alle groepen als positief aangegeven. Bij de   

kleuters en groep 3 waren de stoepbezoeken van juf een succes en ouders vonden het prettig dat de 

opdrachten voor de hele week al bekend waren. Bij de groepen 4 t/m 8 waren de ouders blij dat de 

lessen gewoon doorgingen en dat er structuur en duidelijkheid was. Bij alle groepen hebben we ook 

naar verbeterpunten gevraagd en natuurlijk zijn die er altijd. We hebben deze punten besproken in 

het team, nemen ze mee en waar mogelijk houden we daar een volgende keer (waar we niet meer 

op hopen) rekening mee. Voor het thuiswerken en online lessen volgen hebben we als beoordeling 

gemiddeld een 7 gekregen en voor de noodopvang een 8. Ouders bedankt voor het invullen. 

Nieuwsbrief  
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MR-verslag 16 februari 2021  

Na het weldoend rondje, waarin ieder zijn 

ervaringen rondom de coronamaatregelen en 

de code-rood-schoolsluiting deelde, startte 

André Hendriksen officieel de vergadering. 

Het eerste punt betrof de evaluatie van het 

thuisonderwijs. Wij vonden het van 

meerwaarde om dit wat breder weg te zetten, 

dan enkel de drie ouders uit de MR. Vandaar 

dat jullie onlangs een enquête hebben ingevuld. De uitslagen daarvan worden in de volgende                  

mr-vergadering besproken. Vervolgens hebben we nagedacht over hoe we de ouderenquête over de 

schooltijden goed en eerlijk kunnen organiseren. De uitwerking hiervan gaan we nu verder oppakken.     

Er komt een enquête, ondersteund door een begeleidende brief, die onder de ouders wordt afgenomen. 

Daarnaast volgt er een leerlingenpeiling. Alle verzamelde informatie wordt geïnventariseerd. Hierop gaan 

wij ons advies baseren, wat we aan de directie gaan geven (onze rol als MR is in deze een adviserende 

rol). Het volgende agendapunt betrof de voortdurende schoolontwikkelingen. Hierin zijn we                          

bijgepraat over de laatste stand van zaken op gebied van groepsplannen, het kindcentrum                                    

(Partou en Dr. Schaepmanschool) en de groei van de Dr. Schaepmanschool. Vervolgens hebben we 

gesproken over de coronamaatregelen binnen de school. We merken dat het lastiger wordt om alle     

regels te volgen, maar doen uiteraard ons uiterste best. Denk hierbij aan halen/brengen op verschillende 

tijdstippen, gespreide pauzes van de klassen, groepsdoorbrekend werken wat fysiek niet mag,                     

thuisblijvers die via Teams de lessen volgen. Als laatste gespreksondewerp kwam code rood aan bod (de 

dag voorafgaand aan deze vergadering was de school dicht vanwege code rood i.v.m. gladheid). Een erg 

vervelende situatie, helemaal omdat het de tweede keer in zeer korte tijd was. Juf Marleen heeft de 

besluitvorming toegelicht. Normaliter wordt er bij code rood gekeken naar mogelijke opvang van de 

groepen (verdeling over andere groepen, een leerkracht die een groep overneemt). Wegens de           

coronamaatregelen was dat niet mogelijk. De schoolsluiting bij code rood zoals nu twee keer heeft 

plaatsgevonden vinden wij onwenselijk, maar we staan wel achter het genomen besluit: gezien de        

huidige maatregelen waren er geen andere opties.  

 

Open dag 

Helaas kan een open dag , zoals wij die inmiddels gewend zijn, 

niet doorgaan. In het team hebben we besloten om hier op een 

andere manier invulling aan te willen geven, zodat de ouders en 

andere belangstellenden toch een inkijkje krijgen in onze dage-

lijkse onderwijspraktijk. Wordt vervolgd!   

 



Beslisboom Corona 

In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u een beslisboom vinden. Met deze 

beslisboom kunt u  bepalen of uw kind wel of niet naar school mag.  

 

 

Kamp groep 8 

Als school en binnen het crisisteam van Aves zijn 

we aan het nadenken hoe we het kamp van groep 

8 kunnen vormgeven. Vanwege de grote            

onzekerheid rondom het coronavirus gaat het 

kamp van 15 t/m 18 mei naar Ameland niet door. 

Zodra er meer duidelijkheid over het schoolkamp 

is, zullen we de ouders en leerlingen van groep 8 

hierover inlichten.  

 

 

Welkom… 

Op 5 maart is Anna Hamstra  vier jaar geworden. Zij 

komt bij de ‘zingende zebra’s’ van juf Marloes en juf 

Nadine. Van harte welkom, Anna! Heel veel (leer)

plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Agenda… 

8-11 mrt.   oudergesprekken  

26 mrt.   juf Kelly  jarig 

31 mrt.   juf Bianca jarig 

1 apr.    Paasviering op school 

2 apr.    Goede vrijdag, kinderen vrij 

5       apr.    Tweede Paasdag, kinderen vrij 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of naar kinderopvang/school?

Bedenk vóór je begint:  
1. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde. 
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
4. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele 

versie op www.boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. 

Nee

Heeft een huisgenoot van het kind 
naast klachten die passen bij 

corona ook koorts (38,0 graden of 
hoger) of benauwdheid?

Heeft het kind verkoudheidsklachten?
(loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit de 
neus (kleur maakt niet uit), niezen, kuchen, 

meer dan incidenteel hoesten en/of keelpijn)***

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen*

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad 
voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en 
gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact op met 
een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke 
informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

© 12 februari 2021 
Deze beslisboom is gemaakt door 
BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

* WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN?

Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder 
geval dringend geadviseerd als:

- kinderen die op de basisschool zitten (alle leeftijden): bij 
verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of 
benauwdheid;
- 0 t/m 3 of 4 jaar (nog niet op basisschool): de klachten 
niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er 
ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid);
- een kind contact heeft gehad met iemand met corona. 
Dan is er een indicatie voor het testen in het kader van 
bron- en contactonderzoek. Ouders krijgen hierover 
informatie van de GGD;
- de GGD testen adviseert (bijv. bij een uitbraakonderzoek);
- het kind ernstig ziek is.
Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet 
blijven.

NB: Testen kan nooit worden verplicht. 

HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?
 
- Altijd tot het einde van de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode. Ook als een 
positief geteste huisgenoot weer uit isolatie mag.

Getest? Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind of een 
huisgenoot de instructies van de GGD op. 
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de kinderopvang/school, 
ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door 
de GGD nog niet voorbij is. 
-  Bij een negatieve uitslag van een huisgenoot die naast milde klachten ook koorts en/of 
benauwdheid heeft, mag het kind weer naar de kinderopvang/school.
-  Is het kind getest vanwege contact met een categorie 3** en heeft het geen klachten, dan 
hoeft het kind niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.

Niet getest? 
Een kind met klachten wat niet getest is mag weer naar de opvang/school als het minimaal 
24 uur volledig klachtenvrij is. Is er sprake van milde klachten en zijn die na 7 dagen na de 
1e ziektedag nog niet over? Dan mag een kind ook weer naar de kinderopvang/school. Als 
het kind contact heeft gehad met iemand met corona, volg dan de instructies van de GGD op.

Heeft het kind in de afgelopen 
10 dagen contact gehad met 

een overig, niet nauw contact 
(cat. 3)**  die corona heeft?

Ja

Nee

Heeft het kind nauw contact (cat. 2**) gehad met 
iemand met corona of komt het kind uit oranje/rood 
gebied? (kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor 

het actuele overzicht)

Nee

KLACHTEN DIE 
BIJ CORONA PASSEN

= 
neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of 

koorts, plotseling verlies van 
reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping).

Kind mag 
komen

Ja

START 
Heeft iemand binnen het huishouden van 
het kind op dit moment of in de afgelopen 

10 dagen corona (gehad)?

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen*

Ja

Nee

*** passen deze klachten bij gebruikelijke/bekende 
klachten, zoals hooikoorts of astma?  Of zijn 
deze klachten al langer dan 7 dagen aanwezig?
Dan kun je deze vraag met nee beantwoorden.

Ja

Ja

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen*

Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag.

Heeft het kind koorts (38,0 of 
hoger) of benauwdheid of 

hoest het (meer dan 
incidenteel)?

Nee

Ja

Nee

Kind blijft 
thuis

Hoe oud is 
het kind? 

Kind blijft 
thuis en laat 
zich testen*

4 jaar of ouder

0 t/m 3
jaar

 

                 ** WELKE CATEGORIE CONTACT?

- Categorie 1: huisgenoten
  - Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op 

minder dan 1,5 m.) Hieronder kan ook een complete groep 
(kinderopvang of klas (school) vallen. Dat bepaalt de GGD per situatie.
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten

Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco



 
 

 

 

Trefwoord 2020-2021 thema 3-2 Kiezen / onderwijsbureau Meppel/ TK 

inspirators voor betekenisvol onderwijs 

 

 

 

Kiezen 
 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 26, aflevering 3, thema 2 (15-26 maart 2021) 

 

Na het thema ‘Voelen’ werken we met Trefwoord nu twee weken met het thema ‘Kiezen’. 

Als je iets goed aangevoeld hebt en afgewogen, dan moet je veelal kiezen wat je zult doen. 

Daar denken de kinderen deze weken over na. 

 

Altijd kiezen 

Dagelijks staan we voor allerlei keuzes. Schijnbaar eenvoudige keuzes als 

‘Hagelslag op je boterham of kaas?’ of moeilijke keuze als bv. ‘Een geheim 

van je vriendin bewaren of doorvertellen?’ of voor onszelf ‘Meedoen aan 

een demonstratie of je afzijdig houden?’. En van 15-17 maart de Tweede 

Kamer-verkiezing. Kiezen hoort bij het leven en daarom is het goed om 

daar met kinderen aandacht aan te schenken. Zeker ook omdat ze leven in 

een wereld waar (te) veel te kiezen valt. 

 

Moeilijk om te kiezen 

De kinderen ontdekken bv. hoe moeilijk het soms is om te kiezen. Zoals bij die hagelslag als voorbeeld 

van de hoeveelheid etenswaren, voorwerpen en apparaten waar we uit kunnen kiezen in onze 

consumptiemaatschappij. Maar ook dat kiezen extra moeilijk is als het betrekking heeft op mensen. Tja, 

want dan speelt dat er íemand gekozen wordt en íemand zich buitengesloten kan voelen.  

Helemaal moeilijk is het als je geen vrije keuze hebt en als sommige keuzes al voor jou gemaakt worden. 

Ze zullen ook ontdekken dat kiezen inhoudt dat je bewuste keuzes maakt, omdat je anders aan het 

gokken bent. 

 

Keuzes van Jezus 

Jezus moet ook heel vaak kiezen: de ene dag als hij een zieke of verlamde ziet, de andere dag als 

mensen bij hem komen en hem een vraag stellen over wat zij moeten kiezen. Jezus’ uitgangspunt bij al 

die keuzes is ‘het Rijk Gods’. Dat is zijn ideaal over hoe God wil dat mensen met elkaar omgaan.  

Als zijn leerlingen dan vragen wat ze moeten kiezen, vertelt Jezus vaak in verhalen over dat Rijk Gods 

om dat duidelijk te maken. De kinderen horen enkele van die verhalen van Jezus. 

En vlak voor Palmzondag – het begin van de Goede Week - horen ze dat Jezus kiest om op een ezel de 

grote stad Jeruzalem in te gaan. Dat alleen al is een keuze: de mensen zien hem wel als een koning, 

toch kiest hij niet voor een paard, maar voor een ezel. Maar de keuze is ook dát hij Jeruzalem ingaat. Hij 

wist dat het daar gevaarlijk zou worden voor hem. Hij had het niet hoeven doen. 

Toch doet hij het… om mensen te helpen, vooral die zieken, blinden en armen 

die om zijn hulp roepen. 

 

Kinderen helpen kiezen 

Zo helpen we de kinderen bij de vele keuzemomenten die er zijn in het leven. Ze 

denken na over hoe vrij je bent in je keuzes en over wat je allemaal mee laat 

wegen als je echt kiest. Én dat iedere keuze een verantwoordelijkheid met zich 

meebrengt… je moet het wel dóen!  


