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Toename aantal besmettingen
We zien een enorme toename inzake het aantal besmettingen met corona.
Per week neemt het aantal besmettingen toe. Er is op bestuursniveau
overleg geweest met enkele directeuren. Hieruit zijn enkele richtlijnen
gekomen voor de scholen van OPO IJmond.
Allereerst vragen we u om zeer alert te zijn op Corona-gerelateerde
ziekteverschijnselen. Koorts en hoofdpijn zijn duidelijk signalen om thuis te
blijven. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de school of de GGD.
We volgen deze richtlijnen goed vanwege kwetsbare kinderen, leerkrachten
en andere familieleden op school.
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De lessen gym gaan gewoon door.
Professionals zoals externe specialisten (bv vanuit het Samenwerkingsverband en begeleiders die kinderen ondersteunen) of TSO medewerkers kunnen gewoon hun werk doen op de school.
Bij het halen en brengen van kinderen verzoeken we ouders buiten de
school te blijven, zoals deze maatregel ook nu al van kracht is.
Vieringen of activiteiten met grote groepen ouders in de school
(informatieavond, vieringen of inloopochtenden) vinden de komende
weken niet plaats.
Indien in andere noodzakelijke of zeer gewenste situaties ouders op
verzoek in school aanwezig moeten zijn dan, houden we ons in elk geval
aan de 1,5 meter afstand en triage.

In quarantaine?
Wanneer er 2 leerlingen uit een groep positief zijn getest mogen de overige
leerlingen nog steeds naar school.
Wanneer er uit één groep 3 kinderen positief zijn getest moet de klas in
quarantaine. Een positief getest kind of een positief getest gezinslid heeft
ook gevolgen voor broertjes en zusjes. Deze moeten ook thuisblijven of zo snel
mogelijk op school worden opgehaald.
• Wanneer kinderen weer naar school mogen is afhankelijk van meerdere
factoren. We houden daarom voortdurend nauw contact met de GGD.
Hun advies is voor ons leidend.
• De leerkracht richt zich vooral op fysiek lesgeven in de klas en probeert
daarnaast een passend aanbod voor leerlingen die thuis blijven aan te
bieden (schoolwerk en opdrachten die de leerling thuis kan maken) en
onderhoudt bij langdurige afwezigheid contact met de leerling.
• Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van een Chromebook in de
klas, om leerlingen online in de klas bij de lessen te betrekken.

Bericht van de MR
Op 9 november jl. hebben we de derde MR vergadering van het schooljaar gehad.
Er is allereerst stilgestaan bij de nieuwe rekenmethode en de uitkomsten van de brandoefening.
De MR vindt medezeggenschap van de kinderen belangrijk en daarom hebben we ook het opzetten van de
Kinderraad besproken.
Een belangrijk punt waarin de MR mag instemmen is de besteding van NPO gelden. Hierover hebben we de
afgelopen maanden al informeel afgestemd met Mark. Inmiddels is de hoogte van de gelden duidelijk en zal nog
een instemmingsverzoek volgen.
Op de begroting heeft de MR ook instemmingsrecht. In november zal de begrotingscommissie deze ontvangen en
beoordelen.
Natuurlijk is er ook stilgestaan bij de brief vanuit de bestuurder van OPO IJmond over de alternatieve
schoolweek, in verband met het lerarentekort. Wij hebben gemerkt dat de aankondiging van het onderzoeken
van de mogelijkheden bij ons en bij (sommige) van jullie het nodige losmaakt.
Wat wij weten is dat OPO IJmond op dit moment bezig is met het opzetten en uitwerken van
oplossingsrichtingen. OPO IJmond heeft het proces zo ingericht dat ouders een reactie, vraag en/of hun zorg
kunnen delen per e-mail (schoolweek@fedra.nl). Aangegeven is dat binnengekomen reacties worden verzameld
en meegenomen in het proces. Wanneer u ons meeneemt in de kopie als u een reactie, vraag en/of zorg heeft,
weten wij ook wat er bij u als ouders leeft. (medezeggenschapsraad@de-zeester.nl)
Uiteindelijk zal namelijk de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in 2022 om instemming worden
gevraagd voor de uitgewerkte plannen.
Tot slot: onze volgende vergadering staat gepland op 8 december. Als u deze vergadering wilt bijwonen kan dat
en vernemen wij dat graag.
De school een plaatje
We zouden het bijna vergeten, maar Sint is weer in het land! Ook dit jaar zal hij de Zeester bezoeken! De school is
door onze actieve OR weer fantastisch versierd. Het is altijd weer een feest op zich om de reacties van de kinderen te
zien en horen! Heel veel dank!
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