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1. Beste ouder(s)/verzorger(s)
In deze nieuwsbrief willen we al een aantal zaken met u delen. Het schooljaar loopt immers op het einde.

2. Besteding NPO-gelden
Ongetwijfeld heeft u in de media kennis genomen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een
programma waarmee de regering beoogd om onbedoelde effecten in het onderwijs, ontstaan door
corona, te herstellen. Dit betekent extra geld voor het onderwijs in de komende 2 schooljaren. Met het
extra geld kunnen scholen leerlingen en leerkrachten helpen coronavertragingen aan te pakken.
Hoe wordt het geld besteed?
Als school hebben we in kaart gebracht waar we kansen zien. Uit een zogenaamde ‘menukaart met
kansrijke interventies’ hebben we keuzes gemaakt die het beste bij onze situatie passen. De gekozen
interventies zijn onder meer klassenverkleining (zo kunnen we door de extra gelden 8 groepen formeren
i.p.v. 7), professionalisering (Teamscholing op het gebied van Technisch en Begrijpend Lezen), instructie in
kleine groepen (door het aanstellen van extra leerkracht / onderwijsassistent) en ook door aanvullende
leermiddelen aan te schaffen die bij de gekozen interventies passen. Het gehele plan is een aantal keren
besproken in de MR en er zijn inhoudelijke vragen gesteld om zo duidelijk mogelijk zicht te hebben op de
uitrol van het plan in het schooljaar 2021-2022.
We realiseren ons dat een dergelijk groot plan niet in 1 A4-tje te vatten is en dat er wellicht vragen
onbeantwoord blijven. Daarom is het goed om te weten dat in het team en in de MR veel ruimte is
geweest tot het stellen van vragen en door dit gezamenlijk optrekken zijn wij ervan overtuigd dat deze
eerste stap de juiste is. Heb vooral vertrouwen in de professionaliteit van het team, de betrokkenheid en
deskundigheid van de MR van onze school. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en samen met
alle betrokkenen gaan we er een mooi schooljaar van maken. Daar zijn jullie als ouders en verzorgers van
groot belang bij. En om maar eens een platgetreden pad te bewandelen: …alleen samen krijgen we….. .

3. Protocollen rondom COVID-19
Oh ja, deze laatste opmerking lezend nog even dit: wij hanteren nog steeds het protocol voor het
basisonderwijs rondom COVID-19, opgesteld door de PORaad. Wij weten dat er onduidelijkheid ontstaat
door de vele verschillende protocollen die er gemaakt worden voor de diverse doelgroepen. Kijk
bijvoorbeeld maar naar de sport- en de cultuursector. Niet alle maatregelen in de protocollen zijn perfect
op elkaar afgestemd, we zullen het ermee moeten doen. Indien het protocol voor het basisonderwijs
aangepast wordt, zullen wij ook dit doorvoeren in ons beleid.
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4. Groepindeling 2021-2022
Helaas mogen we bij het sturen van deze nieuwsbrief nog geen volledige openheid geven over de
verdeling van de leerkrachten over de groepen. Bovenschools is afgesproken om dit in de een-na-laatste
schoolweek te doen. Zo zorgen we binnen OPOD dat de informatie gelijktijdig beschikbaar komt en niet
voor (onbedoelde) verrassingen zorgt indien leerkrachten binnen de stichting van school wisselen.
Wel kunnen we aangeven, dat mede door de NPO-gelden, het komende schooljaar weer 8 groepen
geformeerd worden. De indeling ziet er dan als volgt uit:
1-2 a
1-2 b
3
4
5
6
7
8

5. Jaarrooster 2021-2022
Tenslotte zijn we druk doende het jaarrooster 2021-2022 te vullen. Deze zal binnenkort beschikbaar
komen op onze website, net als de nieuwste schoolgids. In dit rooster staan alle vakantiedagen en ook de
studiedagen waarop uw kind(eren) vrij is (zijn).

Hartelijke groet,
Het team van Kindcentrum de Rythmeen
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