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Agenda
Week 31 jan
24 feb

Start adviesgesprekken groep 8
Studiedag, leerlingen vrij

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Voor iedereen nogmaals een fijn en mooi 2022 toegewenst, met mooie en gezellige momenten en
vooral veel goede gezondheid voor iedereen.
De scholen mochten open na de kerstvakantie, wat een goed nieuws! Heerlijk om al die blije
gezichtjes weer binnen te zien komen. Helaas hebben we nog wel te maken met Corona en de
maatregelen.. Hieronder kunt u lezen welke richtlijnen de Klipper volgt om een zo eerlijk mogelijk en
goed beleid te voeren.
Verder kunt u lezen over onze nieuwe rekenmethode en een oproep om je kandidaat te stellen in de
Medezeggenschapsraad (MR).
Groeten,
De directie

Corona en quarantainemaatregelen
Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen twee weken was het goed raak met besmettingen in de verschillende groepen. In totaal
zijn 10 groepen getroffen met 3 of meer besmettingen waardoor de hele groep in quarantaine
moest.
Dit is niet alleen het beeld op De Klipper maar zien we op veel scholen gebeuren. De verwachting,
maar ook de hoop, is dan ook dat de maatregelen aangepast worden en waarschijnlijk zal dit komend
weekend bekend worden. Als er nieuwe regels gelden voor de quarantaine zal ik u hierover
informeren.
Voor nu is de regel dat bij drie besmettingen in een groep, de groep in quarantaine moet. Op dat
moment zorgt de groepsleerkracht voor onderwijs op afstand.
Ik begrijp heel goed dat u als ouders niet vrolijk wordt als uw kind weer thuis komt te zitten. Naast
uw eigen werk en huishouden is dit een belasting voor u als ouder. We doen op school ons best om
vervanging te regelen maar ook de maatregelen rondom Corona te handhaven.
U kunt ons daarbij helpen door uw kind vanaf groep 6 een mondkapje te laten dragen, zelftesten
gebruiken en goed te denken aan de hygiëne. Daarnaast merken we dat veel ouders tijdig school
informeren over een besmetting in het gezin waardoor wij tijdig kunnen handelen. Met elkaar
dragen we zorg voor de veiligheid op school en voor de kinderen.

Vervanging Rekenmethode
Onze school werkt al een groot aantal jaren met de rekenmethode
Wereld in Getallen (versie 4). Deze rekenmethode sluit goed aan bij
ons Daltononderwijs door de werkwijze met de verdeling van
instructie en zelfstandige taken en de mogelijkheid om op
verschillende niveaus instructie en verwerking te geven.
Onze huidige versie van Wereld in Getallen is echter verouderd,
waardoor de kans bestaat dat we niet meer voldoen aan de (nieuwe)
eisen van het rekenonderwijs. Daarom zijn wij onder leiding van het
rekenleerteam de afgelopen periode druk bezig geweest om te kijken naar ons huidige
rekenonderwijs. Hierbij hebben wij onderzoek gedaan naar o.a. het aanbod, de werkwijze en de
digitale mogelijkheden van verschillende methodes en hebben we lessen uitgeprobeerd.
Uit dit onderzoek is de keuze gekomen om over te stappen naar de nieuwste versie van Wereld in
Getallen (versie 5). De manier van werken lijkt veel op de vorige versie terwijl er voldaan wordt aan
de nieuwste eisen. Ook zijn er meer digitale mogelijkheden om kinderen een gepersonaliseerd
rekenprogramma aan te bieden.
In februari, na de CITO toetsen Rekenen Wiskunde zullen de groepen 3 t/m 8 overstappen naar deze
nieuwe versie. Het overstappen naar een nieuwe methode kan een verschil in de resultaten van de
kinderen veroorzaken. Dit komt door de veranderende eisen aan de kinderen en het wennen aan een
nieuwe methode. Wij verwachten dat dit verschil zich in de loop van de tijd oplost doordat kinderen
gewend raken aan de methode en de hogere eisen die gesteld worden.

Oproep leden voor de Medezeggenschap Raad (MR)
Misschien vraag je je weleens af of je wel eens iets te zeggen hebt als ouder op school. Wanneer je
als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter
sprake brengen. Je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en
waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:
•
•
•
•
•
•

de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
vaststelling van de onderwijstijd
vaststelling van de schoolgids
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang: de lunch
vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de
komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan
zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je
kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of
bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
•
•
•
•
•

de verkeersveiligheid rond de school
de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
de invulling van het schoolreisje
de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Onze MR bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders verspreid over beide locaties. Op de website kunt u
zien wie er nu in de MR zitten en kunt u alle notulen terugvinden. https://daltondeklipper.nl/mr-or/
Dit komende jaar is het verloop in de oudergeleding van de MR groot. We zijn opzoek naar 2 nieuwe
ouders die het leuk vinden om mee te denken met de school. Tevens zijn we op naar 1 ouder die het
voorzitterschap wil overnemen.
Wilt u zich na het lezen van bovenstaande informatie kandidaat stellen , stuur dan een mail naar de
MR@daltondeklipper.nl
Bij meer dan 3 kandidaten zal er een verkiezing worden gehouden onder de ouders van school en de
leerkrachten.

