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Welkom
De komende tijd starten Fiona en Eva op de Willinkschool. Door
de scholensluiting loopt deze start anders dan gepland. We
heten Fiona en Eva en hun ouders van harte welkom en hopen
hen snel op school te begroeten!

Scholensluiting
We hoopten allemaal erg dat het veilig genoeg zou zijn om de
basisscholen volgende week weer te openen en alle kinderen
weer dagelijks op school onderwijs te kunnen geven. Helaas is
dit niet het geval en zijn we nog zeker tot 8 februari op
afstandsonderwijs aangewezen.

Kalender

08-02
t/m
12-02: Adviesgesprekken
groep 8

Gisteren hebben we in de MZR het afstandsonderwijs
besproken. Vanuit de oudergeleding kwamen positieve
berichten over de duidelijke en fijne structuur in de vorm van
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dagplanning en in de hogere groepen weektaken. De online
instructiemomenten en instructiefilmpjes worden als effectief
ervaren en er is ruimte voor vragen of extra contact als dat
nodig of wenselijk is. Ook wordt gezien dat kinderen steeds zelfstandiger worden, zeker in
de hogere groepen. Bij jongere kinderen is begeleiding van de ouders echt wel nodig en
naast eigen werk is dit een hele opgave.
Enkele ouders hebben gevraagd of het niet mogelijk is om met de hele groep een dagdeel
online onderwijs te krijgen. We hebben bewust gekozen voor online instructie in kleinere
groepen, zodat er interactie mogelijk is en de leerkracht vragen kan beantwoorden en kan
zien of kinderen de lesstof begrijpen. Ook is onderwijs op maat zo beter mogelijk. Voor
kinderen vinden we het niet wenselijk om een dag(deel) lang online les te volgen, omdat het
veel inspanning vraagt en er zoals gezegd dan daarmee veel minder ruimte is voor interactie
met zoveel kinderen tegelijk online. Praktisch gezien is er niet voor elk kind een eigen device
beschikbaar, wat wel nodig zou zijn bij het allemaal tegelijk online leskrijgen.
Ook in het team bespreken wij het afstandsonderwijs regelmatig. Nu de scholensluiting
verlengd is stemmen we opnieuw af wat dit betekent voor ons aanbod in de komende
weken.

Noodopvang
Ouders in een cruciaal beroep kunnen aanspraak doen op de noodopvang op school. We
vragen nadrukkelijk eerst de eigen mogelijkheden te onderzoeken om de reisbewegingen,
(gezondsheids)risico’s en de druk op het personeel dat afstandsonderwijs verzorgt zoveel
mogelijk te beperken.
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Werkt u in een cruciaal beroep en heeft u noodopvang nodig,
wilt u dan zo snel mogelijk via Mijnschoolinfo aan Willemijn
doorgeven op welke dagen uw kind in de volgende schoolweken
opvang nodig heeft?
Opvang voor de week van 25 t/m 29 januari graag uiterlijk
donderdag 21 januari 17.00 uur doorgeven. Opvang voor de
week van 1 t/m 5 februari graag uiterlijk donderdag 28 januari
17.00 uur doorgeven.

Groep 8
Naar aanleiding van vragen van een aantal scholen over o.a.
groep 8 hebben schoolbesturen, waaronder TWijs, overleg
gehad met de gemeente Haarlem en de Veiligheidsregio ZuidKennemerland. De uitkomst van het overleg was dat er ruimte is
voor scholen om groep 8 naar school te komen, zoals ook in
Amsterdam het geval is, als hier op een school aanleiding toe is.
Denk aan een groot aantal kinderen in een kwetsbare
thuissituatie, zonder internetverbinding thuis of kinderen die
niet in beeld zijn bij de school.
TWijs vindt niet dat alle scholen dit zouden moeten doen, maar
dat elke school hier een eigen zorgvuldige afweging in moet
maken. Afwegingen daarbij zijn bijvoorbeeld de gezondheids/besmettingsrisico's voor kinderen en personeel, de manier
waarop de kinderen het afstandsonderwijs volgen en het aantal
kinderen in een kwetsbare thuissituatie. TWijs heeft 31
verschillende scholen, die allemaal een eigen situatie hebben.
Wij hebben er niet voor gekozen om groep 8 naar school te
laten komen. Hierbij speelt dat we nog onvoldoende weten over
de verspreiding van het coronavirus nu ook andere varianten
opduiken. De veiligheid van leerlingen, teamleden en ouders
staat voorop. Verder valt groep 8 bij ons op school niet als
geheel onder de noemer "kwetsbaar". Alle kinderen zijn in beeld
en in groep 8 volgen de kinderen het afstandsonderwijs goed.
Kinderen bij wie we zien dat extra hulp nodig is, hebben we in
het vizier en bieden we extra hulp. Er is ook afstemming
geweest met de andere scholen in Bennebroek. Ook zij hebben
ervoor gekozen om niet open te gaan voor de groepen 8.

Hieperdepiep!
03-02: Christiaan (2)
04-02: Dijn (8)
04-02: Phoebe (6)
05-02: Abigail (4)
06-02: juf Marjanne (4)
06-02 juf Caroline (7)
06-02: Romy (7)
10-02: Guusje (8)
11-02: juf Willemijn
12-02: Sten (4)
14-02: juf Jacoline (3)
17-02: Liam (5)
17-02: Dorus (3)
18-02: meester Mart (8)
22-02-: Kai (1)
23-02: Bart (4)
24-02: Giacomo (4)
25-02: Parker (4)
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Mijnschoolinfo wordt Parro
Alle scholen van TWijs gaan over op een nieuw administratiesysteem: Parnassys. Het team
heeft hier onlangs een training voor gevolgd en wij maken hier inmiddels gebruik van. Als
ouder merkt u hier niet zoveel van.
Parnassys heeft ook een ouderplatform: Parro. Dit is vergelijkbaar met Mijnschoolinfo. Kort
geleden hebben we gehoord dat Mijnschoolinfo stopt per 1 maart a.s.. Dit betekent dat we
binnenkort overgaan van Mijnschoolinfo op Parro. We informeren u hier binnenkort nader
over en zullen u dan vragen zich aan te melden voor Parro. Tijdens de overgang naar Parro
zullen zowel Mijnschoolinfo als Parro nog beschikbaar zijn, zodat iedereen berichten en
mailingen blijft ontvangen. Zodra iedereen over is, gaan we alleen Parro nog gebruiken.
Themaonderzoek
Gisteren vond het uitgestelde themaonderzoek van de inspectie (online) plaats. Zoals gezegd
volgt er geen verslag of beoordeling van een themaonderzoek.
Het was een goed en open gesprek over de ontwikkelthema’s in de school. De inspecteur gaf
aan dat we goed zicht hebben op de ontwikkeling van de kinderen en een hardwerkend
team hebben dat goed weet waar ontwikkelpunten liggen en daaraan werkt. Om te
finetunen gaf hij als tip om ambities bij de ontwikkelthema’s nog explicieter te maken, zodat
we nog beter kunnen meten of een ontwikkeling in de school geslaagd is. Deze tip nemen we
mee bij onze verdere ontwikkelthema’s.

