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Nieuws van de directie
Beste ouders,
We kijken terug op bijzondere maanden. Maanden waarin niets meer
vanzelfsprekend was en we allemaal flexibel moesten zijn. We zijn trots: trots op
onze kinderen, die thuis en later op school zoveel mogelijk hun draai hebben
proberen te vinden. Trots op de ouders, die naast het ouderschap ook ineens
leerkracht moesten zijn. Trots op ons team, dat versneld een digitale cursus kreeg en
vanuit huis onderwijs heeft leren verzorgen. Nu de kinderen weer gespreid naar
school komen, zijn we trots op iedereen die hier zijn/haar steentje aan bijdraagt. Ook
de wethouder van Onderwijs, Anke Klein, was lovend over ons werk in deze tijd.

De afgelopen weken hebben we gezien dat er hard is gewerkt om de komst van de
kinderen voor te bereiden. De looproutes zijn duidelijk, ouders weten waar ze hun
kinderen kunnen verwelkomen, de overvolle tassen gaan heen en weer. Eindelijk
mogen we de kinderen weer op school ontvangen! We hebben de kinderen welkom
geheten met een geluksbandje; samen staan we sterk!

Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie gehoord dat de scholen na de
junivakantie (waarschijnlijk) weer volledig open kunnen. Daar zijn we erg blij mee!
Natuurlijk zullen er dan nog steeds aangepaste richtlijnen gelden, die nu nog niet
bekend zijn. Woensdag 27 mei zal de PO-raad een protocol publiceren, waarin de
nieuwe richtlijnen vermeldt staan. Na woensdag zullen wij dit protocol uitwerken voor
De Oase. Dit zal in afstemming met de MR plaatsvinden. In de loop van de
junivakantie ontvangt u hierover de informatie.
Met vriendelijke groet,
Bas van der Zanden en Matine van Voorthuizen
Halen en brengen
Een klein aandachtspunt betreft het ophalen en brengen van de kinderen. We zien
dat er veel ouders blijven staan kijken bij het hek, totdat hun kind naar binnen is. Het
zou fijn zijn als u afscheid neemt van uw kind buiten het hek, even zwaait en
vervolgens weer naar huis gaat. Zo is het ook voor andere ouders veilig om hun kind
op school te brengen, binnen de gegeven 1,5 m afstand.

Dalton
De afgelopen maanden heeft de daltonontwikkeling in de school niet stil gestaan,
maar is deze wel anders verlopen dan gepland was. Leerkrachten hebben de
afgelopen maanden intensief met elkaar samengewerkt en daarin een eenduidige lijn
ontwikkeld. Leerlingen hebben nog beter geleerd om zelfstandig te worden,
verantwoordelijkheid te dragen en de taak uit te voeren.
De leerkrachten krijgen deze week een reflectieopdracht, om individueel en in
leerjaren terug te blikken op de afgelopen maanden. Welke dingen vielen op, wat
was anders dan ze hadden verwacht, wat willen zij meenemen in de verdere
ontwikkeling van het daltononderwijs? De kennis en ervaringen zullen gebruikt
worden om de studiedag van 1 juli verder vorm te geven. Die dag zal het werken met
dag- en/of weektaken centraal staan. Zo kunnen leerkrachten daar na de
zomervakantie een goede start mee maken.
Door de coronacrisis is de studiedag in maart niet door gegaan. Dit betekent dat er in
het schooljaar 2021-2022 (jaar 3) nog één studiedag zal worden gepland, horende bij
de opleiding tot dalton leerkracht.
Rapporten en CITO-toetsen
Door de afdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie van de stichting, de IB-ers binnen
de gehele stichting, het MT binnen onze eigen school en met onze eigen IB-ers is er
veelvuldig gesproken over de CITO-toetsen die we normaal in juni afnemen. We
hebben besloten om de CITO-toetsen in de groepen 3 t/m 7 af te nemen in de weken
na de junivakantie. Zo krijgen we een goed beeld van wat de kinderen in de
afgelopen periode hebben geleerd. Welke effecten heeft het thuisonderwijs gehad
voor de ontwikkeling? Met deze resultaten voeren we een grondige analyse uit om
eventuele achterstanden of hiaten ontdekken. Dit geeft de leerkrachten voor het
nieuwe jaar meer inzicht welke aanpassingen er in het onderwijs (evt.) nodig zijn.
We hebben al eerder bericht dat we vanaf deze week ook weer methodetoetsen
afnemen. Deze toetsen tellen niet mee voor het rapport. Het rapport zal er eenmalig
anders uitzien dan u van ons gewend bent. U zal een persoonlijk kindgericht verslag
krijgen, waarin is beschreven hoe de ontwikkeling van uw zoon/dochter de afgelopen
maanden is verlopen. Er is daarbij aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling,
de vakkennis en de werkhouding (thuis en op school). Naast dit kindgerichte verslag
zal de gebruikelijke uitdraai van de CITO-toetsen worden gedeeld.
U krijgt net als normaal een uitnodiging voor een afsluitend tien-minutengesprek in
juli. Deze zijn niet verplicht. Deze gesprekken vinden plaats via Skype.
Pré-adviezen (groep 7)
Volgende week krijgen de ouders van groep 7 een aparte brief over de pré-adviezen.
Daarin zal beschreven staan welke stappen we zullen volgen.

Update schoolplein
We berichtten u al eerder over het schoolplein en de ellendige wateroverlast bij
regen. Dit blijkt te maken te hebben met een slecht aangelegde drainage. In de
junivakantie zal het plein op de schop worden genomen en zullen we voortaan met
droge voeten kunnen spelen, onze fiets parkeren, enz.
Fabian
Op dinsdag 19 mei is Fabian bij ons op school gestart in de groep van juf Marlies
(groep 1-2 blauw). In overleg met ouders van Fabian delen we dit bericht in de
nieuwsbrief. Fabian heeft SMA, een zeldzame spierziekte, en zit in een elektrische
rolstoel. Voor sommige kinderen en ouders kan dit nieuw zijn, vandaar dat de ouders
van Fabian informatie over hem hebben opgeschreven. U kunt deze informatie
eventueel gebruiken om er met uw kind thuis over te spreken. We wensen Fabian
een hele fijne tijd toe op De Oase.
Vader- en moederdag
Zondag 21 juni is het alweer vaderdag. Door de huidige omstandigheden hebben we
besloten om dit jaar geen vaderdagcadeautje te maken. We hebben tot aan de
zomervakantie onze tijd hard nodig voor de reguliere basisvakken en toetsen.
Zomerfeest
Helaas kan het zomerfeest niet door gaan zoals we normaal gesproken doen. Wel
willen we dit bijzondere jaar graag goed met elkaar afsluiten. Er wordt nagedacht hoe
we met de kinderen een fijne afsluiting kunnen organiseren. We vieren dan tevens
het feit dat de school 10 jaar bestaat.
Ouderbijdrage en schoolreisje
Er is geïnventariseerd welke activiteiten er wel/niet zijn doorgegaan en welke
rekeningen er wel/niet betaald hoeven te worden. Met het overgebleven geld zal voor
een deel een alternatief zomerfeest worden gefinancierd. Mocht er nog een klein
resterend bedrag over zijn, dan zal dat als buffer voor het volgende schooljaar
dienen. Een definitieve verantwoording van de ouderbijdrage zal in september
volgen. Dan zijn alle activiteiten afgerond en de rekeningen betaald. Er zal dus geen
terugbetaling plaatsvinden van een deel van de ouderbijdrage.
Wel zullen de kosten voor het schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 worden
terugbetaald, aan de ouders die dit reeds hebben overgemaakt. We verwachten in
juni de bedragen terug te kunnen storten. Het schoolreisje van groep 1-2 is in
september 2019 wél doorgegaan, deze ouders krijgen dan ook geen geld
teruggestort.
Schoolfotograaf
De afgelopen week zijn de inlogcodes van de schoolfotograaf meegegeven. Omdat
de A-groep pas afgelopen maandag de code heeft gekregen, hebben we gevraagd of

de aanbieding wat langer dan tot 20 mei kan gelden. De aanbieding is daarom
verlengd tot en met 2 juni.
Schooltijden
In een aantal MR-vergaderingen is er gesproken over de (mogelijke) wijziging van de
schooltijden. Er is wettelijk vastgelegd hoeveel uren onderwijs leerlingen minimaal
dienen te krijgen. Deze berekening is in het verleden foutief geregistreerd waardoor
we ruim boven het minimum zaten. Er is gekeken naar hoe dit hersteld kan worden,
zonder aanpassingen te doen in de schooltijden. Hier is een oplossing voor
gevonden. De indeling van de werktijd voor de teamleden verandert. Graag lichten
we dit toe.
1. De tijd dat de kinderen lunchen (‘lunchkwartiertje’) wordt – in tegenstelling tot
andere scholen – bij De Oase geregistreerd als onderwijstijd. De leerkrachten
geven les, lezen voor, of... De ervaring leert dat dit geen effectieve besteding
van de onderwijstijd is. De Inspectie zal hier bij controle opmerkingen over
maken.
2. Voor de volledigheid merken we op dat de pauze rond 10 uur door alle
scholen als onderwijstijd wordt geregistreerd en ingevuld.
3. Op jaarbasis maken de kinderen van De Oase hierdoor op dit moment veel
meer lesuren dan de wettelijke norm van 940 uur, namelijk 990 uur (dit jaar 50
uur lestijd boven de norm). Het bestuur gaf aan dat de school slechts een
marge van ongeveer 10 uur moet hanteren.
4. Ter compensatie is er in het schooljaar 2019-2020 een extra week juni
vakantie ingepland, waardoor er 20 uur minder lesuren zijn gemaakt. Het
totaal komt dan uit op 970 uur. Dit is 30 uur boven de wettelijke norm.
5. In voorgaande jaren waren er ook meer lesuren maar door een foute
registratie/berekening was dit niet zichtbaar.
6. We willen deze registratiefout rechtzetten. Het lunchkwartiertje wordt daarom
niet langer als onderwijstijd beschouwd. Dit betreft geen wijziging van de
schooltijden, maar een andere registratie van de tijdsbesteding. Vanaf het
schooljaar 2020-2021 wordt daardoor de onderwijstijd aangepast van 26 naar
25 lesuren per week en voldoen we structureel aan de norm. Er verandert
niets aan de schooltijden, deze blijven gelijk.

Schoolvakanties en studiedagen 2020-2021
Vakanties en vrije
dagen
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Data
Za 18 jul 2020 – zo 30 aug 2020
Za 17 okt 2020 – zo 25 okt 2020
Za 19 dec 2020 – zo 3 jan 2021
Za 20 feb 2021 – zo 28 feb 2021
Vr 2 apr 2021 – ma 5 apr 2021
Di 27 apr 2021
Zo 2 mei 2021 – zo 16 mei 2021 (incl. Bevrijdingsdag en Hemelvaart)
Ma 24 mei 2021
Za 17 jul 2021 – zo 29 aug 2021

Studiedagen:
-

Ma 21 sept 2020
Di 3 nov 2020
Wo 13 jan 2021
Vr 19 febr 2021
Do 1 apr 2021
Ma 17 mei 2021
Vr 2 jul 2021

Belangrijke data (nog in het schooljaar 2019-2020)
-

8 t/m 26 juni : afname CITO toetsen in groep 3-7;

-

Woe 1 juli: studiedag. Alle kinderen zijn vrij;

-

Don 2 juli: MR-vergadering;

-

Ma 6 juli: rapporten mee naar huis;

-

Di 7 juli (middag en avond) en vr 10 juli (middag): (facultatieve) tienminutengesprekken via Skype;

-

13-14-15 juli: musicalavond groepen 8;

-

Za 18 juli: start zomervakantie.

