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Voortgangsgesprekken 
Komende week staan de voortgangsgesprekken op 
de agenda van de leerkrachten. Daarvoor hoeft u 
als ouders niets te doen. Mocht de leerkracht graag 
met u praten over de voortgang en ontwikkeling 
van uw zoon/dochter, dan heeft u daarover bericht 
gekregen. 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
Zoals eerder vermeld deel ik met jullie het aanbod  
dat gegeven gaat worden (onderaan de 
nieuwsbrief) als de leerlingen een dag of zelf zelfs 
meerdere dagen thuiswerken.  
 
Het is van groot belang dat alle leerlingen zijn 
aangemeld voor Google Classroom en Basispoort. 
Helaas is dit nog niet het geval en zijn er groepen 
waar meer dan de helft van de leerlingen nog niet 
is  ingelogd.  
 
Mijn grootste zorg voor dit schooljaar is toch 
wel  hoe we het onderwijsproces kunnen 
continueren. Om de haverklap zit een groep of een 
leerling thuis. We hebben jullie samenwerking dan 
ook hard nodig.  
 
Mochten er vragen zijn dan kunt u de leerkracht 
benaderen. 
 
We hopen natuurlijk dat onze leerlingen, ouders en 
leerkrachten gezond blijven, maar we weten ook 
dat het spannende tijden zijn.  
 
Groet, Madelon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deflierefluiter.nl/
mailto:info@flierefluiter.asg-almere.nl


            Flierefluiternieuws                              
                                                                                                                              Jaargang 40 nr. 10 | 30-10-2020 
 

 
 

 
www.deflierefluiter.nl          /          info@flierefluiter.asg-almere.nl 

 

 

3-5 november 
Voortgangs-
gesprekken 

 
4 december 
Sinterklaas 

 
17 december 

Kerstdiner 
 

18 december 
Lesvrije middag 

Start Kerstvakantie 
 
 
 
 
 

 
  

De Flierefluiter en het praktische Coronabeleid 

Graag informeren we onze ouders over wat er gebeurt op schoolniveau als er een 
teamlid verkouden of ziek is, of als een teamlid of een leerling besmet is met 
COVID-19. We houden ons aan het overheidsprotocol ‘basisonderwijs’. De regels 
in dit protocol veranderen met regelmaat. U vindt de laatste informatie op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-
onderwijs  

1.        Als een leerkracht / teamlid verkouden of ziek is. 

Normaal gaf een verkouden leerkracht gewoon les. Zelfs met verhoging stonden 
de meeste teamleden nog voor de groep. De Corona-protocollen schrijven nu 
echter iets anders voor. Een verkouden of ziek teamlid mag niet op school zijn en 
geen les geven. Op dat moment gaan we op zoek naar een invaller. Dat gebeurt 
nu vaker en op alle scholen in Nederland. De ‘pot met invallers’ is dan ook vaak 
leeg. 

2.        Als een leerkracht symptomen van Corona heeft? 

Als een leerkracht besluit om zich te laten testen op Corona zijn er een aantal 
mogelijkheden: 

* De leerkracht laat zich testen en krijgt dezelfde dag (meestal ’s avonds) van de 
GGD te horen dat de uitslag negatief is en dat hij/zij gewoon les mag geven. 

Dan is er de volgende dag ‘gewoon’ school. Als er voor die eerste (wacht)dag 
geen invaller beschikbaar is hebben de leerlingen die dag thuisonderwijs. Het 
schoolwerk staat klaar op Classroom. Als er vragen zijn over het werk, mailen 
ouders en/of leerlingen met de leerkracht. Normaal verdelen we - bij ziekte van 
de leerkracht - leerlingen soms over de andere groepen als er geen invaller is, 
maar dat kan nu niet i.v.m. Corona. 

* De leerkracht laat zich testen en hoort een aantal dagen later de uitslag van 
de GGD.  

Dan werkt de leerkracht die (wacht)dagen vanuit huis.  Als er GEEN invaller is, 
werken de leerlingen die dagen dus ook thuis.  
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* De leerkracht laat zich testen en krijgt te horen dat hij/zij 10 dagen in 
quarantaine moet omdat hij/zij zelf  Corona heeft of vanwege het 
voorzorgprotocol.  
 
De leerkracht gaat dan, als hij daartoe in staat is, onderwijs vanuit huis verzorgen 
aan de groep. De leerlingen hebben dan, indien er geen invaller aanwezig is, ook 
10 dagen thuis-onderwijs. Ook weer via Classroom etc., zoals dat ging in de 
Corona-periode van vorig schooljaar. Als dit het geval is, informeert de leerkracht 
hoe dat in zijn werk gaat. 
Als er een inval-leerkracht beschikbaar is komen de leerlingen wel naar school. U 
wordt hierover geïnformeerd via het ouderportaal. 
 
 
3.      Wanneer mag uw kind wel of niet naar school? 

* Alle leerlingen (t/m groep 8) met verkoudheid-verschijnselen (hoesten, niezen 
etc.) mogen gewoon naar school (dat was eerst alleen bij kleuters). 
* Komt daar koorts bij dan moet de leerling thuis blijven!!! 
* Een leerling blijft ook thuis als: 
- Eén van de gezinsleden ziek is en koorts heeft.   
- Eén van de gezinsleden of het kind zelf Corona heeft.  
Het gezin moet dan minimaal 10 dagen in quarantaine EN na die 10 dagen ook 
nog minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.  
* Als een leerling positief test op Corona, blijft de leerling minimaal 10 dagen 
thuis. Als de klachten daarna  24 uur lang zijn verdwenen mag de leerling weer 
naar school. De andere leerlingen uit de klas mogen in principe WEL gewoon naar 
school. We wachten op het advies van de GGD of de leerkracht 10 dagen in 
quarantaine moet. 
Zie verder de meest recente regelgeving op de site van de RIVM.:   
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  

Twijfelt u toch of wilt u even afstemmen, bel ons dan! 
 

4.       Wees voorbereid als ouder. 

Hierboven gaven we al aan dat het dit jaar waarschijnlijk voor kan komen dat uw 
kind thuis werkt en dus NIET naar school kan komen. Er zijn op school helaas geen 
opvangmogelijkheden. Er is ook geen standaard opvang voor leerlingen met 
ouders met kwetsbare beroepen. Alleen in uiterste nood kunnen we naar 
opvangmogelijkheden kijken. We hopen dat ouders zo flexibel zijn hun kind zelf 
op te vangen of zelf ‘opvang’ te regelen (wellicht met familie of bevriende ouders 
uit de groep of met het werk). Maak vooraf een plan voor als dit mogelijk 
gebeurt. Daarom sturen wij u o.a. ook nu dit bericht. 
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5.       Voortgang onderwijs. 

Voor de met COVID besmette leerling, maar ook voor de andere leerlingen doen 
we onze uiterste best om in deze 'andere tijden’ onderwijs aan uw kind doorgang 
te laten vinden. Meestal op school maar soms dus ook thuis. 

6.       Thuiswerken van leerlingen i.v.m. Corona. 

Het komt dit jaar door de Corona-maatregelen meer voor dat uw kind een dag of 
langer thuis 'moet' werken en dus niet naar school kan. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
als de leerkracht Corona of Corona-achtige verschijnselen heeft en er geen 
invaller is. Hieronder belangrijke info en tips. 

*Zorg dat u als ouder VOORAF rekening houdt met het feit dat uw kind thuis 
werkt en niet naar school kan.  
Tip 1: Maak afspraken met andere bevriende ouders, familie, buren of vrienden 
om uw kind mogelijk op te vangen, als uw kind 'plotseling' niet naar school kan 
 
* Als uw kind niet naar school kan komen , dan melden we dat zo spoedig 
mogelijk via het ouderportaal (= bij voorkeur de dag ervoor). Maar het komt ook 
voor dat we pas 's ochtends om 7:00 uur de ziekmelding van een teamlid krijgen. 
Dan gaat er 's ochtends vroeg dus een bericht naar de ouders. Dit doet de 
leerkracht als dat mogelijk is en anders de directie. Wij vragen een invaller aan 
voor die dag(en) en laten weten of die beschikbaar is. 
 Tip 2 is dan ook om elke ochtend rond 7.30 uur even uw telefoon te checken of 
er een bericht van school is via het ouderportaal. 
 

* Als de leerkracht niet echt ziek is, maar met Corona-verschijnselen toch thuis 
moet blijven (zie protocol), dan geeft de leerkracht vanuit huis les. Daarbij 
gebruiken we Classroom, Basispoort,  Gynzy en de mail. Elke leerkracht heeft een 
stappenplan klaarliggen, waarmee we kunnen overstappen naar thuisonderwijs. 
We oefenen dat ook met de leerlingen in de klas. Het onderwijs vindt dus 
doorgang . 

* In de groepen 3 t/m 8 is daarvoor thuis wel een computer of laptop nodig.  
Tip 3: Is die er niet, geef dit dan even door aan de leerkracht. Wij bekijken of er 
een Chromebook van school uitgeleend kan worden. U kunt,  met een door u 
ondertekende garantstelling, een Chromebook van school lenen. U moet wel naar 
school komen om dit te ondertekenen. 
 
* Zorg ervoor dat u aangemeld bent in Classroom en op Basispoort. Van de 
groepsleerkracht heeft u de persoonlijke code ontvangen van uw kind. Bij twijfel: 
mail naar ict@flierefluiter.asg.nl  
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We realiseren ons maar al te goed dat al deze Corona-maatregelen voor ouders 
en teamleden veel extra inspanning vergt, maar we poetsen Corona de komende 
maanden/jaren niet zomaar weg. En we moeten het MET ELKAAR regelen  in het 
belang van onze leerlingen. Bij voorbaat dank voor een ieders extra inzet!! 

Team OBS de Flierefluiter 
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