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1. Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 
Inmiddels zijn we al weer een paar weken op weg in het nieuwe schooljaar. Hopelijk doen de rust en het ritme 
de kinderen goed, en heeft uw kind het naar zijn of haar zin op school. Niet alleen het einde van vorige 
schooljaar, ook de start van dit schooljaar was anders dan anders door het corona virus. We merken in het 
algemeen dat we op school inmiddels gewend zijn aan het vele handen wassen en de 1 ½  meter afstand. 
Wel denken we na over hoe ons onderwijs er uit komt te zien bij een eventuele uitbraak op school of een 
eventuele tweede lock-down. Zo met de herfst op komst, hebben we als team ook stil gestaan bij de 
mogelijkheden van ons onderwijs als een leerkracht of leerling niet naar school mag vanwege 
verkoudheidsklachten – maar zich niet ziek voelt. In de bijlage informeren we u graag over de afspraken die we 
voor zulke situaties hebben gemaakt. 
 

2. Boeiend Buitenonderwijs 
 
Misschien weet u het nog vanuit eerdere info’s, of heeft uzelf deelgenomen aan de zgn. ‘pizzasessies Boeiend 
Buitenonderwijs’. In samenspraak met ouders, leerkrachten en externen zijn we met de 3 Bathmense scholen 
een traject gestart met als titel Samen Scholen. Uit deze gespreksronden zijn initiatieven ontstaan en graag 
nemen we u even mee in hetgeen er op dit moment ontwikkeld wordt in de scholen. Het thema ‘Boeiend 
Buitenonderwijs’ verraadt het al een beetje. Leren is niet voorbehouden aan binnen de schoolmuren. Nee we 
gaan er ook op uit; de wereld is immers het klaslokaal. Binnenkort ontvangt u het eerste Boeiend buiten nieuws. 

 

3. Chromebook 
 
We hebben een aantal regels opgesteld over het gebruik van het werken met een Chromebook. Onderstaande 
toelichting is van toepassing voor alle leerlingen van de Rythmeen die een Chromebook in bruikleen 
ontvangen.  

• Het apparaat is eigendom van de Rythmeen en wordt in bruikleen gegeven aan de leerling voor  
onderwijsdoeleinden. 

• Bij het in ontvangst nemen van het Chromebook neemt de gebruiker de verantwoordelijkheid  
ervoor te zorgen dat het Chromebook in een goed werkende en representatieve staat blijft. 

• De gebruiker is verplicht de nodige zorg te betrachten bij het gebruik, vervoer en de opslag van het  
Chromebook, zodanig dat het naar behoren functioneren van het Chromebook gewaarborgd blijft. 

• In geval van schade of diefstal van het apparaat is de leerling verplicht dit zo spoedig mogelijk bij  
zijn of haar leerkracht te melden. 

• De kosten van schade of verlies van het Chromebook, waarbij is vast komen te staan dat deze  
ontstaan is door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de gebruiker, komen voor rekening  
van de gebruiker (WA-verzekering). 

• Eventueel aan de gebruiker uitgereikte wachtwoorden en/of pincodes, zijn strikt persoonlijk en  
dient de gebruiker strikt geheim te houden. 

• De leerling zorgt zelf voor een setje oordopjes in de klas.  

 
Hartelijke groet, 
Het team van Kindcentrum de Rythmeen 
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