Ziekmelden kan via de Dommeldalapp, mail: afwezigdommeldal@eenbes.nl of telefonisch van
8.00 uur tot 8.30 uur.

Heeft u Facebook? Kijk ook eens op onze pagina: Brede School Dommeldal
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Belangrijke data
16 november
19 november
23 – 27 november

Inschrijven oudergesprek
Rapport groep 3 t/m 8
Oudergesprekken groep 1 t/m 8 online via Teams

Jarigen
Hoera!! Wij willen alle kinderen en juffen die in de afgelopen weken jarig zijn geweest
van harte feliciteren. Wij hopen dat ze een fijne dag hebben gehad!
Ook de kinderen en juffen die de komende periode jarig zijn willen we alvast van harte
feliciteren en we wensen jullie een fijne dag.

Algemeen
ENQUETE
Beste ouders,
Corona heeft onze wereld op zijn kop gezet. We worden geconfronteerd met ontwikkelingen die we
een jaar geleden nog niet konden voorzien. In heel korte tijd hebben onze medewerkers onderwijsop-afstand gerealiseerd. Dat ging van start in vliegende vaart met weinig tijd voor reflectie. Een
werkgroep heeft daarom een enquête voor medewerkers en ouders voorbereid: nagaan wat we van
het onderwijs-op-afstand geleerd hebben om daarmee input voor de scholen te leveren nu de 2e
coronagolf een feit is.
Want onderwijs-op-afstand is ook in de 2e coronagolf actueel: kinderen zijn vaker thuis, leerkrachten
zijn vaker afwezig. Enerzijds willen we het liefste live lesgeven maar dat kan niet altijd. Anderzijds
heeft de 1e coronagolf ons ook veel geleerd: gebruik maken van ICT in je onderwijs. En daarmee
komen we bij het doel van deze enquête: wat kunnen we ervan leren, wat kunnen we in ons
onderwijs benutten en wat verwachten we daarbij van elkaar?
De enquête is voor directeuren/MT, medewerkers en ouders gemaakt en bestaat uit maximaal 25
vragen. Het kost 5-10 minuten om deze in te vullen. De vragencategorieën zijn: Welzijn,
Communicatie, Livestream, Onderwijs en Overig.
We willen u vragen de enquête zo spoedig mogelijk in te vullen. Met de uitslag willen we het bestuur
en de scholen stimuleren om het onderwijs, op afstand of in de klas, nog beter te maken. De afname
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is geheel anoniem. De uitslag komt per school beschikbaar. Het bestuur ontvangt een uitslag op
stichtingsniveau.
Doe mee! Vul de enquête NU in!
Want u ontvangt geen herinnering en de enquête wordt niet verlengd.
De link sluit definitief 's avonds op 15-11-2020.
Klik voor de enquête op: Voor ouders: https://survey.zohopublic.eu/zs/4VhcIQ?dg=Ouder

OUDERBIJDRAGE 2020-2021

Deze week heeft u de brief voor de ouderbijdrage meegekregen of gaat u deze nog meekrijgen.
De ouderbijdrage voor 2020-2021 is zoals afgelopen jaren vastgesteld op € 37,50. Aangezien we vorig
schooljaar door Corona erg veel activiteiten niet door hebben kunnen laten gaan, hebben we
besloten dat iedereen die vorig jaar de ouderbijdrage heeft betaald, daarvan € 25,00 wordt
verrekend met 2020-2021.
Dit houdt in, dat er twee verschillende brieven meegaan met de kinderen voor de ouderbijdrage. Er
is één brief van € 37,50 voor ieder kind waarvan vorig jaar geen ouderbijdrage is betaald, dit kunnen
kinderen zijn die nieuw op onze school zijn, maar ook waarvan geen bijdrage is ontvangen. En er zal
een brief meegaan van € 12,50 voor alle kinderen die vorig jaar wel hebben betaald, en waar dus
verrekening plaats vindt.
Maar het allerbelangrijkste we hopen als Ouderraad er weer een mooi jaar van te gaan maken met
leuke activiteiten. Zoals het nu gepland staat gaan gewoon alle activiteiten door. De eerste is zelfs al
geweest; de Kinderboekenweek.
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage kunt u mij mailen:
Suzannevinks@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Suzanne Vinks
Penningmeester Ouderraad

INSCHRIJVEN OUDERGESPREK
Let op!! Vanaf maandag 16 november 06.00 uur tot en met
vrijdag 20 november 16.00 uur kunt u zich inschrijven voor
het oudergesprek.
Op donderdag 19 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun 1e rapport mee. In de week
van 23 november worden de oudergesprekken voor groep 1 t/m 8 gehouden.
Deze oudergesprekken zullen online via Teams plaatsvinden. De kinderen krijgen allemaal een
account voor Teams. De leerkracht belt u via het videobellen met Teams op de afgesproken tijd op.
De gegevens van het account van uw kind krijgt u nog. Het enige dat u moet doen is inloggen via het
account van uw kind en op tijd klaar te zitten in Teams.
Mocht het niet lukken, mail dan even de leerkracht. Zij kan u helpen, zodat de gesprekken toch door
kunnen gaan.
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Om deze oudergesprekken in te plannen gebruiken wij Schoolgesprek. In de Dommeldalapp zit een
knop “Rapportgesprek” en wordt u doorgelinkt naar de website. Ook kunt u buiten de app gewoon
inloggen. Door gebruik te maken van Schoolgesprek kunt u zelf aangeven welk moment u het beste
uitkomt voor de gespreksrondes.

Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?
•

•
•
•
•
•
•

Ga naar de Dommeldalapp en druk op de knop “Rapportgesprek” of gebruik uw computer en
log als volgt in: inschrijven.schoolgesprek.nl (geen www ervoor, dit kan ook met uw telefoon
of tablet)
Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne)
Vul uw inlogcode in, deze code krijgt u nog via de mail van Schoolgesprek.
Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe
minder momenten beschikbaar zijn)
Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht
Laat uw emailadres en telefoonnummer achter
U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email. Het telefoonnummer gebruiken wij
om snel contact met u op te nemen, ingeval het gesprek niet door kan gaan.

NB: U ontvangt de code via een mail van Schoolgesprek (kijk ook even in de mail van uw
partner). Vanaf maandag 16 november kunt u zich pas inschrijven!
Als het niet lukt om u in te schrijven, mail de leerkracht van uw kind. Zij kan dit ook voor u
doen.
Heeft u nog vragen, dan kunt contact op nemen met Angélique Thijs of Annemieke Bosmans.

ONDERWIJS IN CORONATIJD
Uiteraard gaat onze aandacht primair naar goed onderwijs in school; we willen de lessen in school op
een zo goed mogelijke manier door laten gaan.
Dat betekent dat er bij ziekte van een leerkracht of verzuim vanwege een Coronatest we het
volgende stappenplan hanteren;
• Is er een vervanger vanuit de vervangerspool van Eenbes Basisonderwijs beschikbaar?
• Is er intern een mogelijkheid om de groep op te vangen? (i.v.m. Corona wordt een groep niet
verdeeld over de andere groepen)
• Als er geen vervanging mogelijk is, worden ouders geïnformeerd dat de groep van hun kind thuis
blijft.
• Mocht er meer dan twee dagen achter elkaar geen vervanging zijn, dan zal telkens een andere
groep thuisblijven en gaan we als collega’s elkaars groep overnemen. Op deze manier kunnen we
voorkomen dat één groep meerdere dagen achter elkaar thuis moet blijven.
• We proberen altijd om ouders op tijd te informeren. Het kan echter voorkomen dat u pas in de
ochtend geïnformeerd wordt.
In het geval dat een leerkracht in thuisquarantaine moet en niet ziek is en er geen vervanging op
school is, zal de leerkracht ondersteunen bij het thuiswerk. De leerkracht zal dan op bepaalde tijden
beschikbaar zijn voor vragen en contact.
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We hopen op uw begrip voor de keuzes die we in deze periode van Corona en het lerarentekort
helaas soms moeten maken.
Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen kinderen met verkoudheidsklachten naar school. Als er
echter in het gezin gezinsleden zijn met koorts of een positieve uitslag op een Coronatest dan
moeten ook kinderen in thuisquarantaine. De thuisquarantaine is 10 dagen. Wij tellen altijd vanaf de
eerstvolgende dag na het laatste contact met de Corona patiënt.
Deze kinderen zijn niet ziek en zijn daarom ook leerplichtig. Wij vragen u als ouder om hier uw
verantwoordelijkheid in te nemen en in geval van Corona in het gezin dit te melden op school bij het
ziek melden van uw kind.
Deze kinderen kunnen de uitleg volgen via een verbinding met de computer in de klas en krijgen een
thuiswerkpakket van de leerkracht.
Een kind dat ziek is, hoeft niet aan schoolwerk te werken.
Corona-update:
Waar we u steeds vaker weer persoonlijker en ‘live’ wilden ontmoeten, blijft onze communicatie
helaas nog steeds op afstand en online.
Beperking contactmomenten
- beperk contactmomenten binnen de school en kruisverkeer van volwassenen uit het eigen team; na
lestijd ontkomen we er niet aan dat een aantal werkzaamheden nog in de klas of in het gebouw
moeten plaatsvinden, maar zodra het kan doen we onze werkzaamheden thuis en is er geen
onderling fysiek contact.
- dringend advies is om een mondkapje te dragen voor externen buiten het team bij binnenkomst en
verplaatsing binnen het gebouw; dit geldt dus ook voor ouders, collega’s van andere scholen,
bestuurskantoor of Expertise Netwerk.
Mocht u dus een afspraak hebben en in onze school komen, dan willen wij u dringend vragen een
mondkapje te dragen.
- contactmomenten buiten: Zorg nog steeds voor 1,5 meter afstand!

Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kunt u bellen naar school of direct mailen naar de
leerkracht.
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Beslisboom:
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VENTILATIE (en dus een dikke trui aan)
Vanwege de Coronapandemie is het erg belangrijk om genoeg frisse lucht in de lokalen te hebben.
Aangezien wij geen mechanische ventilatie hebben moeten wij, ook als het koud is, de ramen open
zetten. Wij laten het zoveel mogelijk doorluchten als de kinderen buitenspelen, maar ook als de
kinderen in de klas aanwezig zijn. Natuurlijk houden wij het goed in de gaten dat de kinderen niet op
de tocht zitten.
Wij willen iedereen vragen om hier, in de kledingkeuze, rekening mee te houden.
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Ingezonden:
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