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Inleiding

De eerste  maand van het kalenderjaar 2022 is alweer bijna voorbij. Deze maand is in ieder geval een

maand geweest waarin Corona en de daarbij behorende maatregelen een behoorlijk effect gehad

hebben op de school.  Helaas hebben we voor een tweetal groepen in deze maand moeten besluiten

dat er even een dag geen onderwijs mogelijk was omdat er geen leerkracht beschikbaar was.

Dat zijn voor een schoolteam/ directeur, maar ook voor kinderen en ouders heel vervelende

momenten. We zullen onze uiterste best blijven doen om dit te voorkomen, maar helaas kan het

soms niet anders door de maatregelen en het lerarentekort( of invallers tekort).

Als schooldirecteur ben ik erg blij dat we vanuit de extra NPO gelden aan het einde van het vorige

schooljaar gekozen hebben voor de aanwezigheid van extra ondersteuners in de school. Deze

ondersteuners hebben al regelmatig er voor gezorgd dat het onderwijsproces door kon gaan. Anders

waren er nog vaker momenten geweest die we niet kunnen opvangen.

Het is wel goed om te realiseren dat er ook door dat ondersteuners op andere plekken ingezet

worden weer nieuwe gaten gaan ontstaan of blijven bestaan. De ondersteuners zijn aan het begin van

het schooljaar allemaal met een plan ingezet bij groepen of leerlingen. Bij elke vervanging wordt er

daarom een afweging gemaakt wat het grootste effect. Mocht u merken dat uw kind hier extra last

van heeft, geef dit dan aan in de gesprekken met de leerkracht. Zo werken we samen ( ouders en

school) aan kwaliteit.  We gaan er voor dat we snel van alle noodzakelijke vervangingen af zijn, zodat

we weer met alle bedachte kracht en intentie kunnen doorbouwen aan het onderwijs op Het

Kompas.

Studiedagen 7 & 8 februari

Op maandag en dinsdag 7 & 8 februari is er voor de kinderen geen les. Op deze dagen gaan we als

schoolteam aan de slag met  een aantal grote onderwerpen:

het verbeteren van het werken in Combinatiegroepen en het werken met een uniforme aanpak voor

sociaal emotionele ontwikkeling binnen het hele eiland ( Hobbit/Kompas/Humankind).

Daarnaast is er de nodige tijd en ruimte voor de leerkrachten om de rapporten voor  te bereiden en

de  CITO LOVS toetsen te analyseren en vandaar uit de nieuwe plannen te maken voor het tweede

gedeelte van het schooljaar.  Een aantal teamleden zullen  verschillende leveranciers van

schoolmeubelen gaan bezoeken, zodat we daar tijdig onze bestelling (aanbesteding) voor uit kunnen

zetten.



Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie zijn er een

aantal maatregelen aangepast.  Binnen het

Voilabestuur zijn er ook een aantal keuzes

gemaakt, zo zullen we de cohorten die toegepast

worden in de scholen t/m de voorjaarsvakantie

blijven gebruiken. Met ingang van volgende week

kiezen we er echter wel voor om voor kinderen

met speciale onderwijsbehoeftes als Pr8klas en

Groeilab  het onderwijs weer toe te staan.

De kinderen voor wie dit van toepassing is, zullen

hier apart over geïnformeerd worden.

Gezamenlijke vieringen zijn nog niet toegestaan en

dat is iets waar we in ieder geval bij stil moeten staan met het vieren van Carnaval. Daarnaast zijn  er

verschillende maatregelen aangepast rond het in quarantaine gaan. Dat is iets waar we als school veel

vragen over krijgen. Een handige website is deze: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Lezen is belangrijk

Op onze school wordt er veel tijd en ruimte vrij gemaakt om kinderen te laten lezen. Zo is er elke dag

in elke groep wel een leesmoment en/of wordt er voorgelezen. Er is net een nieuwe methode Blink

lezen voor de groepen 4 en hoger aangeschaft, er zijn enkele enthousiaste leescoördinatoren en er is

een groep leerkrachten bezig met het voorbereiden/ uitdenken en geven van een rode wangetjes

leesles, door middel van de Lessson Study aanpak.  Met deze aanpak worden de laatste

wetenschappelijke inzichten opgezocht en die worden dan toegepast in een voorbeeldles. De rode

wangetjes zijn van de kinderen die vol enthousiasme en verwondering de lessen volgen.

In een bericht van hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles kwam ik deze afbeelding tegen. Eigenlijk

zegt dat genoeg waarom wij als Kompasteam gaan voor LEZEN.

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/


Agenda

28 januari nieuwsbrief 12

6 februari juf Liselotte jarig

7 + 8 februari studiedagen( geen les)

11 februari nieuwsbrief 13

14 februari juf Franca jarig

16 februari juf Gaby jarig

17 februari Swim Experience groep 7/8

18 februari rapport

25 februari Carnaval + nieuwsbrief 14

Met vriendelijke groet, Wilbert Koelewijn,  Directeur Het Kompas


