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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie is weer voorbij! Na 6 weken komen
we weer terug in het ritme van school. Vanochtend
hebben we iedereen enthousiast van harte welkom
geheten op het plein. We staan uitgerust klaar voor een
schooljaar vol met ontwikkelingen om jullie kinderen
verder te laten groeien en bloeien. We vinden het
belangrijk dat u zich welkom en gehoord voelt op onze
school. Nu is het even niet mogelijk om binnen te lopen,
maar via mail en telefoon zijn we zeker bereikbaar.
Samen maken we er een fijn schooljaar van!
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

Agenda
24-8-2020

Eerste schooldag

31-8-2020
7-9-2020

OR vergadering
MR vergadering

11-9-2020
14-9-2020

Juf Merel jarig
Otternieuws

Algemeen vanuit school
Startgesprekken
De startgesprekken staan voor de deur. Een moment waarop u samen met uw kind kennis maakt met de
leerkracht(en) van dit schooljaar. Een moment waarop wederzijdse verwachtingen uitgesproken mogen worden
en uw kind zijn/haar doelen aan kan geven voor dit schooljaar. Omdat we op ‘t Otterke heel sterk willen werken
vanuit de driehoek school-ouders-kind vinden we dit startgesprek dan ook een heel belangrijk moment. We
bouwen samen aan het fundament voor dit schooljaar.

De startgesprekken zullen 10 minuten duren en vinden op school plaats.
Voor het inplannen van de gesprekken werken wij met schoolgesprek.nl.
Op maandag 31 augustus ontvangt u een mail met inloggegevens. Via de schoolapp of de website van
schoolgesprek.nl kunt u inloggen om zo de afspraak voor het startgesprek te plannen.
Let op:
-Gezinnen met 3 of meer kinderen kunnen vanaf maandag 31 augustus de afspraak inplannen. Op die manier
bieden we de mogelijkheid om de gesprekken van broertjes en zusjes op dezelfde dag te plannen.
-Gezinnen met 1 of 2 kinderen kunnen vanaf dinsdag 1 september de afspraak inplannen.
Als voorbereiding op het startgesprek krijgen alle kinderen op donderdag 27 augustus een formulier mee naar
huis. Samen met uw kind vult u het formulier in. Uiterlijk 3 september komt het ingevulde formulier weer terug
op school.
Inloopinformatiemoment
Het informatiemoment dat we gepland hadden op dinsdag 8 september kan helaas niet doorgaan. We zullen u
op een andere manier informeren. Hierover volgt later meer informatie.
Vervanging
Ook dit schooljaar weten we al dat er lastig vervanging te krijgen is wanneer er een collega ziek is. Daarom
herhalen we graag een eerder verstuurd bericht over ons stappenplan. Op onze school hebben we deze
vraagstukken het vorig jaar al uitgebreid besproken in het team en met de MR. We zijn het erover eens dat het
onderwijs voor onze leerlingen, uw kinderen zoveel mogelijk door moet gaan. Wij hebben er daarom ook voor
gekozen om intern een stappenplan te maken, zodat voor iedereen duidelijk is wat er gebeurt wanneer er een
leerkracht ziek is en er vervanging nodig is.
1. Ziekmelding komt binnen bij de directie
2. Directie vraagt vervanging aan bij de vervangerspool
3. Directie vraagt parttimers om te vervangen
4. Wanneer er niemand is wordt de groep op de eerste ziekte dag volgens vaste afspraken opgesplitst. Bij de
leerlingen is dit aan het begin van het jaar bekend. De kinderen werken dan in een andere groep verder aan hun
Ottertaak.
5. De directie communiceert ’s ochtends met ouders dat de leerkracht ziek is en welke oplossing er gevonden is
of dat de klas opgesplitst is.
6. De directie communiceert aan het einde van de dag wanneer het duidelijk is of de leerkracht de dag daarna
nog ziek is en of er vervanging is. Wanneer er geen vervanging is, kan ervoor gekozen worden dat de groep thuis
moet blijven.
7. Mocht de ziekmelding van de collega langer duurt en het ook na de tweede dag helaas onmogelijk is om
vervanging in te zetten, zullen wij de lesvrije dagen over meerdere groepen verdelen. Dit om te voorkomen dat
een bepaalde groep te veel lesdagen mist.
We kiezen er bewust voor om teamleden met een andere taak (IB-er, administratief medewerker) niet in te
zetten voor de vervanging.

We hopen natuurlijk dat het nooit voor zal komen dat we een klas naar huis moeten sturen, maar met de
huidige problematiek is dit helaas niet op voorhand uit te sluiten.
Wanneer er vragen zijn over het bovenstaande horen wij dat graag.
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