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Eén van onze kernwaarden is ‘Samen’. Dat geldt op kindniveau in de klassen door gebruik te maken van 
allerlei samenwerkingsopdrachten, op teamniveau door te werken met coördinatoren/intervisie en  
collegiale consultatie, maar ook voor de samenwerking tussen leerkracht en ouders. Alleen als school en 
ouders op dezelfde lijn zitten, kan er het beste aan ieder kind worden geboden. 

Het samenwerken met ouders is ontzettend prettig, samen maken wij immers onze school. Wij willen  
de samenwerking met ouders graag uitbreiden. Dit willen we bereiken door meer gebruik te maken van 
ouderenquêtes en door te gaan werken met ouderklankbordgroepen. Door deze twee middelen in te 
zetten binnen schoolontwikkelingen, kunnen we samen invulling geven aan de schoolorganisatie en het 
schoolbeleid. 

Deze uitgebreide samenwerking hebben we in de afgelopen periode uitgeprobeerd binnen de  
ontwikkeling van het nieuwe schoolrapport. We zijn gestart met een algemene ouderenquête en met  
input van de kinderen van groep 5 t/m 8. Met al deze informatie heeft het team een conceptrapport  
opgesteld. Dit concept is voorgelegd aan de ouderklankbordgroep die er feedback en aanvullingen op 
hebben gegeven. Hier is het team weer mee aan de slag gegaan en dat heeft het uiteindelijke nieuwe 
schoolrapport opgeleverd.  

We zijn heel blij met het uiteindelijke resultaat en zijn nieuwsgierig naar  
ieders reactie op het nieuwe rapport. We willen  de ouders van de  
ouderklankbordgroep (Hetty Ekkelboom, Stephanie Bastiaannet, Chantal de 
Kleine, Eila-Kristina van Leeuwen en Barbara Kooijman) van harte bedanken 
voor het meedenken over het nieuwe rapport! 

Afgelopen woensdag is de School Advies Commissie (SAC) voor de laatste keer bij elkaar gekomen. Deze 
commissie heeft de afgelopen jaren meegedacht over allerlei zaken die er binnen de school speelden en 
gaven de directie gevraagd en ongevraagd advies. Door de nieuwe manier van werken kan de SAC  
worden opgeheven. We willen Marieke Harwig, Anneke Diender en Juanita van ’t Veen hartelijk  
bedanken voor alle fijne gesprekken en opbouwende feedback!  

Dit jaar heeft de overheid extra gelden beschikbaar gesteld om de achterstanden weg te werken die  
vanuit de coronapandemie zijn voortgekomen. Dit worden de NPO-gelden genoemd. Binnen stichting 
Aves is het beleid gemaakt dat deze gelden worden uitgegeven in 4 jaren. Ieder jaar maakt de school een 
plan waarin staat beschreven waar het geld aan wordt uitgegeven. Dit schooljaar wordt het geld ingezet 
op het geven van extra hulp en begeleiding in kleine groepjes (remedial teaching/RT genaamd). Per 2 
klassen is er 1 dag RT die bij voorkeur door een eigen leerkracht van schoolgegeven wordt. We hopen 
hiermee eventuele opgebouwde achterstanden weg te werken. 

De waan van alledag is echter iets weerbarstiger; door de coronamaatregelen en de vele besmettingen 
vallen er leerkrachten uit. Doordat er geen vervanging is, zijn we genoodzaakt om de leerkracht voor RT 
voor de klas te zetten. Hierdoor voorkomen we dat er een klas naar huis wordt gestuurd en daarmee 
nieuwe achterstanden worden opgebouwd. Het nadeel is wel dat de RT dan komt te vervallen. De  
coronagelden zijn er dan nog wel gewoon, maar worden dan niet op dat moment ingezet. Het is niet  
ideaal, maar wel noodzakelijk om te voorkomen dat we vaker klassen naar huis moeten sturen. We  
hopen op uw begrip. 

Even bijpraten…  over de kernwaarde ‘Samen’ 

Onderwijsinhoudelijk… over de NPO-gelden 



Organisatorische zaken 

Kalender 

Versoepelingen coronamaatregelen 
De PO-Raad heeft voor na de voorjaarsvakantie versoepelingen aangekondigd. Dit heeft ook voor onze 
organisatie op school gevolgen. Wij gaan als volgt om met de nieuwe richtlijnen: 

• De quarantaineperiode bij een besmetting wordt verkort van zeven naar vijf dagen in isolatie, mits je 
24 uur geen klachten meer hebt; 

• Groepen hoeven niet langer apart van elkaar te blijven. Dat betekent dat alle kinderen weer gewoon 
om 8.30 uur starten en groepen weer gezamenlijk pauze mogen houden; 

• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. De rapportgesprekken van 7 en 8 
maart vinden dus weer gewoon op school plaats; 

• Het is niet meer nodig om onderling 1,5 meter afstand te houden; 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.   
De algemene adviezen blijven wel gelden: Was je handen, zorg voor ventilatie en bij klachten doe je een 
test. Hierbij geldt nog steeds het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en onderwijsperso-
neel om twee keer per week preventief een zelftest te doen. 
 
Flexibele inloop 
In de afgelopen weken hebben we een andere inloop van de ochtend gehanteerd. De kinderen verzame-
len zich niet meer op het plein, maar lopen meteen door naar hun eigen klas. Hierbij is er een geleidelijke 
overgang van thuis naar school, waardoor de dag veel rustiger start. Deze werkwijze bevalt zo goed, dat 
we dit ook na de versoepelingen behouden. Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open, kinderen mogen 
dan naar binnen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel, kinderen moeten dan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de 
tweede bel, de kinderen zijn dan in de klas, zodat de lessen kunnen starten. 
  
Wegbrengen/ophalen bij slecht weer 
Door de flexibele inloop merken we dat de verkeerssituatie rondom school bij het wegbrengen veel  
rustiger verloopt. Bij slecht weer worden er echter veel kinderen met de auto weggebracht en ook bij het 
ophalen kan het soms nog wel eens een verkeersdrukte zijn. We willen ieder vragen om alleen de auto te 
parkeren op officiële parkeerplekken (dus niet in de bocht of voor de uitgang van een steeg!) en de straat 
als een ‘kiss en ride’ te hanteren. Dat betekent dat je stilstaat, het kind snel uitstapt en je dan meteen 
weer doorrijdt. Hiermee voorkomen we opstoppingen in het verkeer en houden we de verkeerssituatie 
zo veilig mogelijk. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

18 febr.  Carnaval, de kinderen mogen verkleed op  
   school komen en vieren carnaval in de eigen klas. 
   Nieuwe rapporten mee naar huis 
21 febr.  Voorjaarsvakantie t/m 25 februari 
7/8 maart  Oudergesprekken (weer gewoon op school) 

Oproep: 

Wilt u broertjes en zusjes die voor  

1-10-2022 vier jaar worden zo  

spoedig mogelijk aanmelden?  

Dat kan door de aanmeld– en  

inschrijfformulier in te vullen en in te 

leveren. Deze formulieren zijn op te  

halen bij school of digitaal te  

downloaden op onze website: 

www.zwijsenschool.nl  

Alvast bedankt! 



UITNODIGING  
  

Wie ben jij? Wie ben ik? Wat is Democratie?  

Wat is vrijheid, wat is gelijkheid? 

 

In een democratie is iedereen vrij om zijn/haar mening, belangen en levensovertuigingen te delen. Dat levert een bruisende maat-
schappij op, maar ook veel conflicten. In een democratie mag bijna alles, behalve geweld gebruiken om je zin te krijgen. Om dit te 
voorkomen worden er afspraken en wetten gemaakt. Dit lijkt allemaal erg vanzelfsprekend, maar dat is het niet.. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld met de samenleving als de democratie wordt afgeschaft? En wat kan je doen tegen pesten? 

 

Wij dagen je uit: maak kennis met dit soort situaties en 

 

ga aan de slag in de Democratiefabriek!  

 

 

De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling voor leerlingen uit groep 7 en 8. Met behulp van machines, apparaten en 
gereedschappen onderzoeken en oefenen de leerlingen democratie. In de fabriek gaat het over democratie en wat er zou kunnen 
gebeuren als er geen democratie zou zijn, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Gaandeweg komen de bezoekers erachter dat de ten-
toonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. Juist nu het gesprek in de samenleving en politiek 
steeds meer over burgerschap gaat, is een bezoek aan de Democratiefabriek bij uitstek een manier om uw leerlingen met allerlei 
maatschappelijke vraagstukken in aanraking te laten komen. 

 

Alles is gericht op actief burgerschap. Ontdek, beleef en handel: dat zijn de kernwoorden die bij de Democratiefabriek horen.  

  

Samen met de provincie Overijssel en Vizier organiseren wij  

van 15 t/m 18 februari 2022 de Democratiefabriek  

voor leerlingen groep 7 en/of 8 PO en leerlingen VO 

 

De tentoonstelling is, uiteraard alleen als de maatregelen rondom het coronavirus dit toelaten, alleen op afspraak in de Bibliotheek 
Kampen te bezoeken. U bent van harte welkom om met uw groep(en) de tentoonstelling te bezoeken.  Aan een bezoek zijn voor u 
geen kosten verbonden. 

 

Heeft u een combinatiegroep 6-7-8? Informeer dan naar de mogelijkheden. In de folder en op https://www.vredeseducatie.nl/
democratiefabriek/ vindt u meer informatie, waaronder een promotiefilm. Voor het aanmelden van groepen of voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Marlies Bruining van Vizier, via m.bruining@vizieroost.nl of 06 82741619 (ma. en wo).  

 
Aanmelden kan ook via de agenda op onze site Vriendelijke groet en hopelijk tot ziens!  
Jirina Hoitink (Programmering Jeugd Bibliotheek Kampen) 038 333 18 28 / 06 114 666 24.  
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