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Sintviering              03-12-2021 

Schoolschaatsen groep 
4 t/m 8 

             17-12-2021 

Kerstviering              22-12-2021 

Vrij              24-12-2021 

Kerstvakantie  24-12 t/m 07-01-22   

10 minuten gesprekken       21 t/m 24-02-22 

Studiedag                  23-02-22 

Carnaval                  25-02-22  

Voorjaarsvakantie   28-02 t/m 04-03-22  

Voor de meest actuele 
data kijkt u op: 
www.wolderweide.nl  

Van Beekweg 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 

                                     

 

Vanuit de Directie: 

Studiedag: 

Woensdag 17 november hadden wij op school een studiedag.    
Deze stond in het teken van ‘de basis op orde’. Eind oktober      
zijn er klassenobservaties geweest middels een kijkwijzer. Er is 
gericht gekeken naar de klassenorganisatie en de instructies van  
de leerkrachten. Alle bevindingen zijn op de studiedag centraal 
teruggekoppeld en besproken. Wij richten ons nu met name op    
de effectieve instructie en het benoemen van doelen. Leerkrachten 
bereiden samen lessen voor en bevragen elkaar kritisch. Het plan 
van aanpak is besproken voor het lopende schooljaar en iedereen 
weet wat van hem of haar verwacht wordt. We zijn bezig met    
onze schoolontwikkeling en persoonlijke professionele              
ontwikkeling. We leren dat we onze lessen meer volgens het     
EDI-model (Effectieve Directie Instructie- model)geven.          
Ook is er binnen ons team gesproken over verwachtingen.        
Welke verwachtingen mogen ouders en/of kinderen van jou      
hebben?  welke verwachtingen heb jij van je collega’s?               
En welke verwachting mag de school van je hebben? Al met al  
een interessante en leerzame studiedag. 

 

Schoolrooster: 

Zoals bekend zijn wij ons als school aan het oriënteren op         
verschillende schoolroosters. Op dit moment hebben wij een     
traditioneel schoolrooster. Echter is het interessant om te           
onderzoeken of een continurooster of een vijf gelijke dagen       
model ook een mogelijkheid zou kunnen zijn voor onze school. 
Voor de herfstvakantie hebben wij een presentatie gehad van    
Penta Rho welke alle mogelijkheden op een rijtje heeft gezet. 
N.a.v. deze presentatie is er een enquête uitgegaan naar de       
teamleden. Deze teamraadpleging is vorige week teruggekoppeld. 
Wij hebben nu een werkgroep binnen Wolderweide opgezet     
welke de verschillende opties concreet gaat uitwerken.                
Dit wordt dan weer naar het team teruggekoppeld.                   
Wanneer dit gedaan is, zullen wij u verder op de hoogte brengen.  

Op dit moment is een groot struikelblok het goed regelen van de 
pauzes wanneer je over zou gaan op een continurooster. Bij een 
continurooster blijven alle kinderen op school. De leerkrachten 
hebben wettelijk, volgens de cao recht op 30 minuten pauze.      
Dit mag ook 2x 15 minuten zijn bij wederzijdse instemming.       
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Deze pauze moet de ‘dienst onderbreken’ m.a.w. het mag niet helemaal aan het begin of aan het eind 
van de dag plaatsvinden. Op dit moment regelt Lunchkidz de overblijf onder betaling. Wij mogen    
ouders niet verplichten tot betaling. Al met al een aantal vraagstukken welke wij voor alle partijen 
(leerkrachten/ouders/kinderen) goed willen regelen. De optie om ons traditionele schoolrooster te      
behouden, behoort ook nog steeds tot de mogelijkheden. Wordt vervolgd.   

 

Corona: 

Zoals bekend zijn er afgelopen week weer verscherpte coronamaatregelen getroffen. Aangezien deze 
regels/afspraken bijna met de dag wijzigen, zullen wij u met name op de hoogte blijven houden via   
onze Parro app. Vanaf 24 november gelden de volgende regels: 

 

Corona maatregelen / afspraken (24-11-2021) 

Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. 
Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking 
van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. Protocollen worden zo snel mogelijk 
aangepast aan de nieuwe richtlijnen.  
 

Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs:  
 

Rood = specifiek voor Wolderweide 

 Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school moeten 
zijn in het belang van de leerlingen.  
 Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats. 
 Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. Biebouders komen wel 
in de school (mits houden aan basisafspraken), Lunchkidz vanaf maandag 29-11 niet meer in de school/
klassen. Zij verzorgen alleen de pleinwacht. Leerkrachten eten en drinken met de kinderen in de klas. 
Ouders/externen mogen alleen de school in op afspraak. Wel moeten zij een mondkapje dragen en ui-
teraard geen corona gerelateerde klachten. Intake gesprekken en wen-uurtje kan hierdoor vooralsnog 
doorgaan. 
 Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
 Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.  
 Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is 
ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat       
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, 
hoesten en koorts.    
 Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle 
huisgenoten in quarantaine.   
 Voor personeel in het po en personeel en leerlingen in het vo geldt het dringende advies om twee 
keer per week preventief een zelftest te gebruiken. 
Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad aanvullende maatregelen 
nemen, denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de school of het aanhouden van gespreide pau-
zes.  Groepsdoorbrekend werken zal (waar mogelijk) niet meer plaatsvinden. Geen tutorlezen, geen 
gemixt gym (groep 7 en 8), geen mini-atelier op vrijdagmiddag. Officieel werken wij nog niet met   
cohorten, maar wij proberen zoveel mogelijk de verschillende groepen te scheiden.  
 

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen:  
 Regelmatig handen wassen  

 Binnenruimtes ventileren  

Geen handen schudden  


