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Na de laatste persconferentie is het protocol t.a.v. quarantaine iets veranderd. Dit heeft de 

volgende uitwerking: bij één of twee besmettingen in een klas gaat alleen de besmette 

leerling/medewerker in quarantaine. Bij drie of meer besmettingen binnen 7 dagen in één 

klas heeft school contact met de GGD en gaat de hele klas (waarschijnlijk) in  

quarantaine. Als school houden we ons uiteraard aan dit protocol. Als een kind of klas in 

quarantaine gaat, worden de basisvakken (rekenen, lezen, spelling) online via Teams  

aangeboden en wordt er een werkpakket voor thuis klaar gemaakt. De voorbereidingen 

hiervoor duren meestal een werkdag en daarna kan het kind vanuit huis de lessen volgen. 

Thuisonderwijs vraagt wel enig toezicht van ouders: kijk of het gelukt is om alles te maken 

en kijk het werk (samen) na. We zouden het erg prettig vinden als kinderen tijdens het vol-

gen van de online lessen een koptelefoon dragen, zo voorkomen we storende  

achtergrondgeluiden tijdens de les. 

Even bijpraten… over het nieuwe protocol t.a.v. quarantaine  

Onderwijsinhoudelijk 

Implementatie Staal 

Vorig schooljaar is er in de groepen 3 t/m 8 de methode Staal-spelling ingevoerd. In de 

afgelopen maanden is de methode Staal-taal ingevoerd. Deze methode differentieert, 

waardoor het aanbod en begeleiding van de klas onder te verdelen is in een basisgroep, 

hulpgroep en verrijkingsgroep. Hierdoor is het beter mogelijk om ieder kind optimaal te 

laten groeien. Daarnaast wordt het leren op een leuke manier aangeboden, waardoor het 

leerplezier wordt vergroot. Ook dat draagt bij aan de spelling- en taalontwikkeling van 

kinderen. Met deze methode wil de Mgr. Zwijsenschool een sterke kennisbasis leggen op 

taalgebied. Daarnaast worden binnen de taallessen ook 21-eeuwse vaardigheden  

geoefend: ieder taalblok bestaat uit twee weken van opbouwen van kennis.   

Vervolgens moeten de kinderen actief met de kennis aan de slag door een creatieve  

opdracht uit te voeren, zoals het geven van een presentatie of doen van een publicatie. 

Ze gaan écht met taal aan de slag. Dat is een goede voorbereiding voor later en sluit  

helemaal aan bij onze kernwaarde ‘Toekomstgericht’. 

  



Organisatorische zaken 

Welkom: 

Benoemingsadviescommissie nieuwe directeur 

Voor de kerstvakantie is duidelijk geworden dat Monique den Dekker niet terugkomt als 

directeur van de Mgr. Zwijsenschool. Dat betekent dat er een nieuwe procedure zal wor-

den gestart om een nieuwe directeur aan te trekken. Deze procedure start met het op-

stellen van de benoemingsadviescommissie (BAC). In deze commissie zullen 2 ouders, 2 

teamleden en 1 lid van het College van Bestuur zitten. Vervolgens zal er een vacature 

worden opgesteld in samenspraak met het hele team, zal de vacature uitgaan en kan er 

gereageerd worden. De BAC zal daarna sollicitatiegesprekken hebben om uiteindelijk een 

keuze te maken voor 1 persoon. Doordat Marleen er nog tot aan de zomervakantie is, is 

het mogelijk om de zaken goed over te dragen aan de nieuwe directeur, zodat de ontwik-

kelingen binnen de school gewoon doorgezet kunnen worden. 

 

Creatieve ateliers 

Helaas mogen de groepen nog niet gemixt worden en daardoor kunnen de creatieve  

ateliers deze week niet starten. 

Er komen weer nieuwe kinderen op de Mgr. Zwijsenschool! Wat gezellig dat jullie er zijn, 

veel leerplezier gewenst bij ons op school! 

 

Groep 1/2a:  Esmee Bakker, Ryan Niemeijer (broertje van Janine gr. 5) en  

   Boaz van Ophem (broertje van Luca, gr. 5) 

Groep 1/2b:  Inara Hyseni 

Groep 6:   Liz Melis 

Bijlage: 

• Nieuwsbrief GGD 

• Ouderbrief Trefwoord 






