
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben we afgesloten met feest en plezier in alle groepen. De 

Ouderraad zorgde voor wat lekkers. Hartelijk dank daarvoor! De meeste groepen hebben in Parro 

foto’s geplaatst van de georganiseerde activiteiten. 

 

Studiedag 

Maandag 28 februari heeft het team een studiedag. Gedurende deze dag analyseren we samen de 

opbrengsten van de afgelopen periode en bepalen we de doelen en de speerpunten voor de 

komende maanden. Dit doen we op drie verschillende niveaus: de leerling, de groep en van de 

school. We hebben de dag afgesloten met een korte training op muzikaal gebied. 

 

Voortgangsgesprekken 

Vanaf 1 maart staan de (kind-) oudergesprekken voor de groepen 1-7 gepland. We bespreken de 

voortgang en evalueren samen de doelen voor het leren, de werkhouding en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Voor de vakantie hebben alle kinderen hun rapport al ontvangen. De resultaten van de 

afgenomen citotoetsen zijn bijgevoegd (vanaf groep 3). Deze geven een realistisch beeld van de 

ontwikkeling van het kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde en laten zien in hoeverre het 

kind is gegroeid ten opzichte van zichzelf. 

 

Versoepelingen  

Minister Kuipers kondigde in de persconferentie van afgelopen dinsdag versoepelingen aan van de 

coronamaatregelen. Ook in het onderwijs kunnen er de komende periode richtlijnen worden 

versoepeld. Basismaatregelen blijven nodig en ook het advies om regelmatig een zelftest te doen 

blijft voorlopig gelden.  

 

Hieronder de aangekondigde versoepelingen voor het onderwijs op een rij:  

▪ Ben je besmet met het coronavirus? Je gaat vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 

24 uur geen klachten meer hebt.  

▪ Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.  

▪ Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer 

mogelijk. Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers nog 

gehandhaafd worden.  

 

 



Vanaf 25 februari:  

▪ Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen 

wassen en voldoende ventileren gelden wel.  

▪ Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  

▪ Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per 

week een zelftest te doen blijft.  

 

Concreet betekent dit dat we na de vakantie de bubbels loslaten. De groepsdoorbrekende 

activiteiten worden weer opgepakt, denk aan de leerlingen die werken met Bouw en de leerlingen 

die extra aanbod krijgen van Rian Pot op de dinsdag.   

Ook mogen we ouders vanaf nu weer op school ontvangen. De ervaring leert dat kinderen het 

inmiddels gewend zijn om ’s ochtends alleen naar binnen te gaan, dit verloopt erg goed. We zien een 

mooie ontwikkeling on de toename van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ook 

de allerjongste kinderen hangen zelf hun jas op, pakken hun tas uit en weten wat ze mogen doen 

wanneer ze in de klas komen. Dat is fantastisch om te zien. De leerkracht kan alle aandacht geven 

aan de kinderen en zo start voor hen de dag fijn en rustig. Daarom hebben we besloten om dit te 

blijven doen. Zijn er vragen of willen jullie de leerkracht even spreken, dan graag na schooltijd even 

binnenlopen, bellen of een afspraak maken. 

Mochten ouders aanwezig willen zijn bij de verjaardag van hun kind, dan graag vooraf afstemmen 

met de leerkracht. 

 

Voorleeswedstrijd  
Woensdag 16 februari heeft Levi uit groep 7A onze school op een voortreffelijke  
manier vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd in theater De Kappen. Levi, heel knap gedaan! 

 

Luizencontrole 

Woensdag 2 maart is er weer luizencontrole op school. Het is prettig als de kinderen daarom deze 

dag geen gel en “moeilijke” kapsels hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe GMR leden gezocht!  

De Keender GMR is op zoek naar nieuwe leden. Graag brengen we de vacatures bij jullie onder de 

aandacht. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zijn er twee oudergeleding- en één 

personeelsgeledingvacature in te vullen. De GMR bestaat uit een groep van twaalf mensen, zes 

ouders en zes personeelsleden. Bij voorkeur verdelen we de GMR-plekken onder zo veel mogelijk 

verschillende Keenderscholen.  

Wat doet de GMR precies? 

Wat de medezeggenschapsraad  (MR) van uw school op schoolniveau beslist en adviseert, doet de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken op centraal niveau. 



Beleidsvoornemens die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit Keender voorgelegd aan de 

GMR ter advisering of instemming. 

Stel, je hebt interesse om deel te nemen, wat verwacht de GMR dan van je? 

- Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen. 

-  Je bent gericht op samenwerken, de GMR spreekt met één mond. 

-  Je respecteert de grondslag van de stichting van harte.  

- Je bent in staat belangen van de stichting objectief af te wegen tegen die van kinderen, 

 personeel, ouders, scholen en anderen. 

Denk je nu: ‘Ik heb wel belangstelling maar ik heb geen ervaring.’ 

Dan nodigen wij je van harte uit om langs te komen zodat we je vragen kunnen beantwoorden. Op 19 

april ‘22  hebben we daar voorafgaand aan de vergadering tijd voor. Je kunt je aanmelden via 

gmr@keender.nl  

- Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school, je moet wel minstens een schoolgaand kind op 

een van de Keender basisscholen hebben of werkzaam zijn op een Keender basisschool. 

- Ieder schooljaar verzorgt de GMR een basiscursus (G)MR die je gratis kunt volgen. 

- We vergaderen gemiddeld zeven keer per schooljaar en je wordt verwacht om soms samen met 

een ander GMR lid een opdracht voor te bereiden of taak uit te voeren. We helpen elkaar graag! 

Deze GMR oudergeledingen kunnen je vragen beantwoorden: 

De oudergeledingen Manon Semmekrot en Bas Hekman willen graag je eventuele vragen over het 

deelnemerschap beantwoorden en hun ervaringen met je delen. Stuur ze een mailtje: 

manonsemmekrot@gmail.com en b.hekman@salesregie.nl.  

Deze GMR personeelsgeledingen delen ook graag hun ervaring met je:  

Natuurlijk zijn er personeelsgeledingen die je kunt benaderen met vragen; Saskia Manenschijn en Els 

Bol zijn ook per mail te bereiken: s.manenschijn@keender.nl en e.bol@keender.nl. 

Je interesse doorgeven voor 25 april 2022 

Twijfel niet, neem contact op met gmr@keender.nl om je belangstelling door te geven. Doe dit voor 

25 april 2022. In mei worden verkiezingen georganiseerd. Graag tot ziens! 
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