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Beste ouders/verzorgers, 
 
Corona 
Helaas lopen de besmettingen op, ook hier op school. Vanuit de sector onderwijs hebben alle scholen in 
Nederland de opdracht gekregen om een draaiboek te maken zodat we voorbereid zijn op de verschillende 
scenario's die kunnen ontstaan. Uitgangspunt hierbij is dat in principe scholen niet meer geheel dicht (lock 
down) zullen gaan. Als school hebben we hierover nagedacht. 
 
Op basis van het sectorplan corona voor primair en voortgezet onderwijs hebben wij keuzes gemaakt. 
Scenario 1 is scenario donkergroen. Di is vergelijkbaar met het woord 'verkoudheid'. Er is nog geen 
noodzaak om specifieke maatregelen te nemen. Het gaat hier om de basismaatregelen die je neemt met 
betrekking tot hygiëne en gezondheid. 
Scenario 2 is groen. Ook dit scenario is preventief van aard, getypeerd met het woord 'griep'. Het betreft 
dezelfde basismaatregelen als bij scenario donkergroen met extra aandacht voor personen met een 
kwetsbare gezondheid. 
Scenario 3 is oranje, getypeerd met de woorden 'continu strijd'.  Als dit scenario speelt gaan we 
maatregelen nemen om fysiek onderwijs zo verantwoord mogelijk door te laten gaan. Denk daarbij aan 
gescheiden buiten spelen, binnekomen bij verschillende ingangen, geen ouders of andere externen in de 
school. Dit om verspreiding van het virus te voorkomen. 
Scenario 4 is rood. Dot wordt getypeerd als het 'worst-case-scenario'. De school blijft open en het aantal 
personen in school wordt beperkt. We willen het uiterste doen om de school toch open te houden. Het 
advies van de sectorraad is de leerlingen om de dag naar school te laten gaan. Wij hebben hier met het 
team over gesproken en besloten dat dit een maatregel is die niet bij onze leerlingen past. Dat zou veel 
onduidelijkheid en daardoor onrust geven. 
 
Wat gaan we wel doen bij scenario rood?  

1. Alle groepen gaan vier dagen per week naar school. Binnenkort hoort u welke dag uw kind thuis 
zou zijn als we op dit scenario over moeten gaan. 

2. De leerlingen krijgen vier dagen les. De dag thuis kunnen zij met hun device werk maken  
wat online aangeboden wordt. Dit werk wordt sterk aangeraden om te maken maar  
is geen vereiste. 

3. De dag dat een leerkracht geen groep heeft kan hij of zij inspringen in een andere  
groep als daar de leerkracht van ziek is of zelf thuis moet zijn i.v.m. gezinssituatie.  
Zo willen we ervoor te zorgen dat alle groepen continu vier dagen per week naar  
school kunnen. 
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4. De school zal opvang verzorgen voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. We hopen 
natuurlijk dat het ouders lukt om hun werk om de vrije dag van hun kind heen te plannen zodat 
wij alle mankracht op school kunnen inzetten voor het laten doorgaan van de lessen. 

 
Er is wel een maar. Het zou kunnen zijn dat het kabinet overgaat op een noodscenario dat verder gaat dan 
scenario 1 tot en met 4. Dan zijn er landelijke maatregelen nodig die zwaarder wegen dan scenario rood. 
We zullen dan weer overstappen of afstandsonderwijs, onderwijs aan kwetsbare leerlingen op school en 
opvang van leerlingen met ouders met een vitaal beroep. 
 
We hopen natuurlijk dat dit alles niet nodig zal zijn. We houden u op de hoogte. 

 
NB: scenario rood dus niet de helft van de groepen thuis/naar school maar een vierdaagse schoolweek voor 
alle groepen. 
 
Verkeerssituatie 
De kiss and ride strook is af. We zien inmiddels dat ook ouders van leerlingen uit de midden- en bovenbouw 
hier gebruik van maken. Dat is fijn want hierdoor wordt de wijk achter de school ontlast en zorgen we voor 
veilig verkeer. 
Een tip werd gegeven: ouders die hun kind met de fiets of lopend ophalen, sta bij het midden- en 
bovenbouwplein op het plein en niet voor het hek. Zo is de ruimte voor het hek groter en veiliger. 
 
Ouderpanel 14 november 
Scholen werken met een vierjarig beleidsplan (het schoolplan) 
waarin zij beschrijven hoe zij het onderwijs vormgeven en welke 
schoolontwikkelingen zij in de periode van vier jaar willen gaan 
doormaken. 
 
Dit schooljaar gaan wij het schoolplan 2023-2027 schrijven. 
Hiervoor is het van belang dat je het huidige plan evalueert en 
op basis daarvan weer vooruitkijkt naar de komende vier jaren. 
We doen dat als team, met de leerlingenraad én willen ouders 
hier ook graag bij betrekken. 
 
Samen met ouders/ verzorgers willen we terugblikken op ons schoolplan 2019-2022  
tijdens een ouderpanel op maandagavond 14 november van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur. 
 
  

http://www.sbo-dekristal.nl/


Pagina 3/3 
 

Website: Contact:  E-mailadres: 
www.sbo-dekristal.nl 0346-565791 info.dekristal@gewoonspeciaal.com 

 
 
We gaan met u terugkijken en bijvoorbeeld praten over: 

• Wat hebben we gedaan en wat vindt u daarvan als ouder?  
• Is ons het goed gelukt om ons onderwijs te verbeteren?  
• Waar mogen we in uw ogen trots op zijn? Wat zijn onze parels?  
• En waar liggen verbeterpunten. Wat zou u ons adviseren om de volgende vier jaar aan te 

werken? 
 
We doen dat op een laagdrempelige manier en zorgen voor activiteiten waarmee we u uitdagen om 
hierover na te denken. Wij zouden het super vinden als u aanwezig kunt zijn. Verstand van onderwijs is niet 
nodig maar wel een open, kritische en positieve houding. Zo leert u ook andere ouders kennen en draagt u 
bij aan de puzzelstukken voor ons nieuwe schoolplan. 
 
Als u mee wilt doen aan het ouderpanel (wij hopen op minimaal 10 ouders), dan kunt u dat doorgeven aan 
Beppie: directie.dekristal@gewoonspeciaal.com .  
 
Promotiefilm 
De filmopnames zijn op 27 september en verliepen super. Iedereen was goed voorbereid en zowel de 
opnames in school als de interviews verliepen prima. We verwachten dat de film uiterlijk eind november 
klaar is. 
 
Ouderactiviteiten 

• Op woensdagochtend 8.30 uur is het inloopmoment. Niet verplicht voor ouders/verzorgers 
maar wel gewenst. U kunt een kijkje nemen in de klas en uw kind kan zijn of haar werk laten 
zien. 

• Afsluiting school judolessen op 10 en 14 oktober: de leerkracht informeert u hierover. Het is 
leuk als u erbij kunt zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
 

Verzamelen lege doppen 
Er is 16,82 kilo opgehaald aan lege doppen hier op school. Dat is gemiddeld 6.728 
doppen en levert € 4,21 op. Ongelooflijk fijn! 
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