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Woensdag 6 oktober personeelsdag Elevantio; leerlingen vrij 

 

A.s. woensdag 6 oktober zijn de leerlingen vrij. Alle scholen van  

onze nieuwe stichting Elevantio hebben dan een studiedag.  

 

Aanpassing coronamaatregelen op school 

Per 25 september jl. zijn een aantal versoepelingen op de coronamaatregelen ingevoerd.  

Voor onze school betekent dit dat we de meeste maatregelen los kunnen laten. Graag stellen 

wij u hiervan op de hoogte.  

In het algemeen gelden nu nog de volgende uitgangspunten:  

• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  

• De school is open, tenzij…  

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 

verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of   

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat 

teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging 

beschikbaar is.  

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school 

noodopvang aan.   

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in 

hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen .  

• Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.  

  

Daarnaast zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:  

• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, 

ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;  

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.   

Per 25 september is ook de 1,5 meter afstand maatregel tussen volwassenen en de 

mondkapjesplicht voor bezoekers komen te vervallen. Als school gaan we kijken hoe we u uit 

kunnen nodigen voor een vrij inloopmoment om een kijkje te nemen in de klas van uw zoon/ 

dochter en de leerkracht te ontmoeten. We hopen dit op korte termijn te kunnen organiseren.  

Uit de ervaring van de afgelopen periode blijkt dat het inloopmoment voor de kinderen in de 

ochtend tussen 8.15 uur en 8.30 uur via de verschillende ingangen zowel door de kinderen 

als door de leerkrachten als prettig en rustig wordt ervaren. We zetten dit dan voorlopig ook 

zo door.  

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/meldpunt-inspectie
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/meldpunt-inspectie
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
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Vervangingen en lerarentekort  

 

Momenteel merken we nu al dat, bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht, er geen  

invalleerkracht beschikbaar is. Als er geen vervanging is, proberen we als team intern een 

oplossing te vinden. We proberen steeds een zo goed mogelijk oplossing te vinden om de 

betreffende groep op te vangen en zoveel als mogelijk de dagelijkse gang van zaken voort te 

zetten. Het kan dan ook voorkomen dat de kinderen bij afwezigheid van een leerkracht 

verdeeld worden over de andere groepen en/of dat er gedurende een aantal dagen 

verschillende leerkrachten voor een groep staan.  

 

Helaas kan het mogelijk ook voorkomen dat, bij afwezigheid of ziekte van meerdere 

leerkrachten, we om organisatorische redenen geen andere mogelijkheid hebben dan een 

groep of groepen naar huis te sturen. Als dat voorkomt, gelden ook de uitgangspunten zoals 

genoemd in het stuk hierboven m.b.t. noodopvang en onderwijs op afstand. We stellen we u 

als ouders dan altijd z.s.m. op de hoogte. Maar uiteraard zullen we dit alleen toepassen als er 

echt geen andere mogelijkheid beschikbaar is. 

 

 

======================================================================== 

   
 

 

Agenda  
6 okt.               Elevantio Personeelsdag;  leerlingen vrij 

7 okt.               Opening Kinderboekenweek  

15 okt.             Voorleeswedstrijd/ afsluiting Kinderboekenweek  

15 okt.             Herfstdisco groep 1 t/m 8  

25 t/m 29 okt. Herfstvakantie 

15 nov             Ouderraadvergadering 

Week 47          Oudergesprekken 3 t/m 8  

Week 48          Oudergesprekken groep 1/2  

 

 

========================================================================= 

Even voorstellen… 

Mijn naam is Lotte Wauters. Ik ben 17 jaar en woon in Vogelwaarde. Ik ben tweedejaars student 

niveau 4 onderwijsassistent. Dit schooljaar loop ik stage op de Schakel in groep 3. Dit doe ik op 

maandag, dinsdag en woensdag. Na deze opleiding wil ik graag naar de PABO. Op donderdag 

en vrijdag ga ik naar Scalda in Terneuzen. Ik heb een bijbaantje in Hulst als kassamedewerkster 

bij de Albert Heijn. In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn vrienden en familie. Ik heb 

heel veel zin in dit schooljaar en hoop op een superleuke tijd met alle kinderen en collega’s!  
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Meester Jamie – 21 jaar 

 

Hoi, mijn naam is Jamie Rodgers, ik 

woon in Hulst en ik zal dit jaar 

stagelopen op De Schakel! Het 

eerste halfjaar sta ik in groep 7 bij 

meester Pieter, het tweede halfjaar 

bevind ik mij in de onderbouw. 

Ik heb 3 jaar onderwijsassistent 

gestudeerd en zit nu in het 2e 

leerjaar van de pabo. Deze 

opleiding volg ik in Vlissingen. 

Ik ben erachter gekomen dat voor 

de klas staan mij erg veel 

voldoening geeft. Ik hou ervan om 

leerlingen wat bij te leren en een 

band met ze op te bouwen. 

 

Aan mijn naam hoor je misschien 

wel dat ik Engels ben. Mijn vader 

komt uit Liverpool en daarom 

spreek ik al jarenlang de taal (ik 

vind het dus zeker niet erg om wat 

Engels lesjes te geven      )  

Verdere hobby’s van mij zijn 

voetbal kijken (Liverpool), naar festivals gaan met vrienden, muziek luisteren, films kijken en mijn 

kat Coco aaien. 

 

 

 


