Pesse, 1 oktober 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn inmiddels zes weken onderweg in schooljaar 2021-2022. Ik praat u in deze nieuwsbrief graag even bij
over de actuele schoolse zaken. In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Corona-maatregelen
Andere Schooltijden: 8.20-14.00 uur
1-oktober-telling
Besteding NPO-gelden Posthoorn
Kinderboekenweek 2021

Coronamaatregelen
Afgelopen maandag, 25 september, zijn de meeste Coronamaatregelen voor scholen gelukkig opgeheven. Daar
zijn we allemaal erg blij mee! Hygiënemaatregelen zijn nog wel van kracht, maar in de school merken we er
praktisch gezien verder niet zo veel meer van. Hierdoor kan het gevoel ontstaan alsof Corona niet meer
bestaat, maar zo’n feest is het ook nog niet want Corona is nog steeds onder ons en daar moeten we echt nog
steeds rekening mee houden! Natuurlijk houdt u uw kind bij koorts en ziekte (bijvoorbeeld misselijkheid) altijd
thuis. Maar we hebben ook te maken met een groot, grijs gebied.
We merken dat de “R” weer in de maand zit en zien een toename van onze leerlingen die met
verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, oorpijn, hoesten) naar school komen. Dat mag ook met lichte
verkoudheidsklachten, MITS uw kind het virus echt niet bij zich draagt! Wij vertrouwen er als school dus
volledig op dat u als ouder uw kind alléén met verkoudheidsklachten naar school laat gaan als u er echt zéker
van bent dat hij/zij het Coronavirus niet bij zich draagt. Bij twijfel vragen we u nog steeds om uw kind door de
GGD te laten testen, omdat uitslagen van zelftests NIET betrouwbaar zijn als er al sprake is van Coronagerelateerde klachten. Alleen samen … enfin, u kent het riedeltje inmiddels wel.
De nieuwste richtlijnen (voorheen protocol) zijn hier terug te vinden: Richtlijn-Corona-Basisonderwijs-enSpeciaal-basisonderwijs.pdf (lesopafstand.nl). Voor de zogenaamde ‘snotneuzen’ gaat het dan om pagina 6,
onderdeel IV, punt 3 (uitwerking thuisblijfregels leerlingen). U kunt deze richtlijn ook terugvinden op onze
website.
Andere schooltijden: 8.20-14.00 uur.
Het was even wennen voor iedereen, maar we zijn na zes weken inmiddels een beetje gewend geraakt aan het
werken met het vijf-gelijke-dagenmodel.
Vooral de starttijd van 8.20 uur was even wennen.. en soms nog. Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) echt op tijd
op school is? Om 8.15 uur gaat de eerste bel en gaan de leerlingen van groep 3-8 al naar binnen, zodat de
lessen echt kunnen beginnen om 8.20 uur. Groep 1-2 start, weliswaar op het plein met een
buitenspeelactiviteit, óók echt om 8.20 uur.
Volgende week woensdag vindt de eerste tussenevaluatie plaats met de werkgroep Andere Schooltijden. In
deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de MR, OR, team, overblijfcommissie en de directeur. We
horen graag wat er al goed gaat en wat er volgens u mogelijk beter zou kunnen (met ideeën hoe dat
gerealiseerd zou kunnen worden). U kunt uw reacties voor 6 oktober 2021 e-mailen naar onze MR:
mrposthoorn@gmail.com. De werkgroep neemt uw reactie dan mee in dit overleg.

1-oktober-telling en de relatie met geld voor onderwijs
Regio Hoogeveen, waaronder ook Pesse valt, is een krimpregio. Dat betekent dat er sprake is van vergrijzing
doordat er minder jonge mensen (blijven) wonen. Minder jonge mensen betekent minder kinderen voor de
scholen in krimpregio’s. Afgelopen jaren is ons leerlingenaantal op 1 oktober door uitstroom van grote groepen
in de bovenbouw gedaald. De instroom vanuit groep 8 was toen groter dan de nieuwe instroom in groep 1. Dit
jaar stabiliseert zich dat iets: er staan vandaag (1 oktober 2021) 89 leerlingen bij ons ingeschreven. Dat is er één
meer dan een jaar geleden.
Het onderwijs in Nederland wordt bekostigd vanuit een grote zak met geld die de schoolbesturen ontvangen.
Deze zak met geld heet de Lumpsum. Hiervan moet echt álles betaald worden, van het gebouw tot de
benodigde materialen voor alle leerlingen én de juffen en meesters voor de groepen (formatie). De hoogte van
dat bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen dat een school/bestuur telt op 1 oktober van het jaar ervoor.
Leerlingen die ná 1 oktober voor het eerst naar school gaan, tellen niet mee in de verdeling van de gelden. Kort
door de bocht: minder leerlingen op 1 oktober betekent minder geld voor het jaar daarna, terwijl de vaste
kosten -voor bijvoorbeeld gebouwen- wel hetzelfde blijven of stijgen.
Het bestuur legt aan de Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad (GMR) jaarlijks verantwoording af over
de besteding van al dit geld. In de GMR zijn vanuit alle MR’en van Bijeen zowel ouders als personeelsleden
vertegenwoordigd. Voor de Posthoorn zijn dat Rianne van der Klok (leerkracht) en Victor van Leeuwen (ouder).
NPO-gelden: besteding Posthoorn gericht op leesonderwijs
Ongetwijfeld heeft u gehoord van de NPO-gelden; gelden die scholen krijgen om de leervertraging die is
ontstaan door de Coronapandemie, in te kunnen lopen. Op de Posthoorn is er door het team samen met onze
MR voor gekozen om de verkregen gelden dit schooljaar vooral in te zetten om de opgelopen vertragingen in
het lezen aan te pakken. Om dat te kunnen doen is gekozen voor behoud van de extra handen in de klas in de
vorm van behoud van onze onderwijsassistenten. Vanuit de Lumpsum was dit geld er niet (volledig).
Daarnaast is geld gereserveerd voor extra teamscholing m.b.t. goed (technisch- en begrijpend)leesonderwijs,
scholing en aanschaf van materialen voor woordenschatontwikkeling & het (voorbereidend) lezen in de
onderbouw én draait er sinds mei al een pilot voor verbetering van begrijpend lezen in de bovenbouw. Naar
aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoekspilot in combinatie met wetenschappelijke inzichten, wordt
bekeken of het aanbieden van begrijpend lezen op deze manier effectief kan werken voor alle groepen.
Een ander deel van de gelden wordt school-overstijgend ingezet, omdat de andere scholen van Bijeen tegen
eenzelfde problematiek zijn aangelopen in het leren leren. Zo kunnen we als Bijeen-collega’s samenwerken,
samen leren en hebben alle scholen er voordeel van.
Vooruitblik: Kinderboekenweek 2021
Op woensdag 6 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Evenals andere jaren wordt daar op de
Posthoorn veel aandacht aan besteed. Lezen is ontzettend belangrijk om ook bij andere vakken in de
schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn. Leren lezen is geen ‘natuurlijk’ leerproces (zoals bijvoorbeeld leren
lopen dat wel is). Het voorbereiden op het leren lezen begint al in groep 1. Kinderen hebben veel instructie en
herhaling nodig om dat zich goed eigen te kunnen maken. Bij de een gaat dat wat sneller dan bij de ander.
Maar voor alle kinderen geldt: goed leren lezen is belangrijk! Kinderen die lezen leuk vinden, zullen (uit zichzelf)
meer lezen. Van meer lezen worden zij een betere lezer.. en gaan nog meer lezen! Leest u uw kind ook voor
thuis? Gezellig én leerzaam!
Van de diverse leesactiviteiten in de school tijdens de Kinderboekenweek wordt u op de hoogte gehouden door
de eigen leerkracht(en) via Parro. We sluiten op 15 oktober traditioneel af met de finale van de
voorleeswedstrijd voor de winnaars van de voorleeswedstrijd van groep 4 tot en met 8. Om 14.00 uur start dan
de herfstvakantie.

Hartelijke groet, team obs De Posthoorn.

