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Belangrijke data: 
-17 november: Boerderijschool groep 6/7 Fatma 
-24 november: NIO afname groep 8 
-25 november: NIO afname groep 8 

 
Afwezigheid Alex 
Alex is de afgelopen twee weken afwezig geweest. Helaas is 
hij positief getest op het Coronavirus. Hij heeft geen tot zeer 
milde klachten gehad. 
Om alle risico’s te vermijden is ervoor gekozen om pas vrijdag 
6 nov.as. weer op school aanwezig te zijn. Hij voert dan geen 
lesgevende taken uit.  
Omdat de besmetting aan einde van de herfstvakantie heeft 
plaatsgevonden is er geen risico voor leerkrachten en 
leerlingen geweest. Tevens was er de afgelopen 14 dagen 
geen contact met leerkrachten en leerlingen. 
Eerdergenoemde is natuurlijk met de GGD besproken. 
Mocht u toch vragen hebben neem gerust even contact op 
met school. 

 
Aanpassing Corona maatregelen 
In het licht van de nieuwe Corona maatregelen heeft onze 
stichting Flores(onderwijs) nieuwe richtlijnen opgesteld. Deze 
zijn bedoeld om alle scholen zo lang mogelijk open te houden, 
op een zo veilig mogelijke manier. 
De huidige maatregelen zoals; 1,5 meter afstand houden van 
elkaar,  gebruiken maken van verschillende ingangen, geen 
ouders op het schoolterrein, triage, regelmatig handen 
wassen ed. blijven bestaan.  
Het bovengenoemde wordt verder uitgebreid met volgende 
maatregelen: 
- Externe professionals mogen school in met mondkapje en na 
een gezondheidscheck. 
- Iedereen maakt gebruik van eigen ingangen en de meest 
veilige route.  
- Andere gebruikers van ons gebouw wordt gevraagd om hun 
bewegingen in het gebouw tot een minimum te beperken en 
een mondkapje te dragen. 
Ook onderzoeken wij of leerlingen toch nog teveel bewegen 
door de school, bijv. naar de keuken, het technieklokaal of de 
boerderijschool. Eventueel kan dan de overweging gemaakt 
worden om, een bepaalde periode, hier geen gebruik van te 
maken. 
Wij hopen met alle bovenstaande reeds bestaande 
maatregelen, de veiligheid van onze leerlingen en 
leerkrachten te vergroten. 
 
Een verwarrende en onzekere tijd. Een tijd waarin wij ervoor 
moeten zorgen dat dierbaren geen risico lopen om besmet te 
worden met dit vreselijke virus. Natuurlijk zullen we de 
komende periode blijven zorgdragen voor het beste onderwijs 
voor uw zoon of dochter. 

Wij gaan ervan uit dat de bovengenoemde maatregelen van 
tijdelijke aard zijn. Voor nu gelden deze maatregelen tot 4 
januari 2021. 

 
Oudergesprekken 
Aan het begin van deze week heeft u een brief ontvangen 
waarin staat vermeld dat de oudergesprekken digitaal of 
telefonisch gevoerd worden. Hieronder, nogmaals een korte 
uitleg over de gang van zaken: 
-woensdag 4 nov./donderdag 5 nov: U ontvangt een 
uitnodiging van de leerkracht van uw zoon of dochter met 
daarop de datum en tijd waarop u wordt gebeld. 
-donderdag 5 nov./vrijdag 6 nov: U ontvangt het OPP van uw 
zoon of dochter in een gesloten envelop. Tevens bevat de 
envelop een extra envelop waarin u het ondertekende OPP 
kunt doen.  
 Maandag 9 t/m vrijdag 13 nov: Er wordt een oudergesprek 
met u gevoerd. In dit gesprek wordt met u besproken: 
- Het nieuwe OPP (ontwikkelingsperspectief) van uw zoon of 
dochter en de doelen die wij met hem of haar willen bereiken. 
- De eerste indrukken aangaande de start van dit schooljaar. 
Stand van zaken over het leren en welbevinden van uw kind 
thuis en op school. 
-Voor de groepen 7: het uitstroomperspectief 
-Voor de groepen 8: het voorlopig advies VO 
 
Graag ontvangen wij na het gesprek het OPP ondertekend 
terug. 

Wat is een OPP (Ontwikkelingsperspectief)? 
Het ontwikkelingsperspectief (OPP)wordt opgesteld voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het OPP 
staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is en welke 
onderwijsdoelen daarbij horen. Tevens staat in het OPP 
beschreven welke onderwijsbehoeften een leerling heeft. Dit 
betekent dat wij omschrijven welke leerstof, omgeving en/of 
leerkrachtgedrag ed. nodig zijn om de onderwijsdoelen te 
behalen.  

Boerderijschool  (onder voorbehoud) 
Volgende periode gaat de groep van Bea en Esther  
De data zijn:  
1 december 
15 december 
12 januari 
16 januari 
9 februari 

 
Algemene informatieavond voortgezet onderwijs 17 
november 
Helaas kan de ouderavond omtrent het Voortgezet onderwijs 
niet doorgaan. Om ouders toch van informatie te voorzien zijn 
wij in overleg om hier een passende oplossing voor te vinden. 
We houden u op de hoogte. 
 


