27 augustus 2020

Basisschool Den Duin
Fazantenlaan 42
Postbus 89
4920 AB Made
Telefoon: 0162-670135
E-mail: infodenduin@skod.org
www.denduin.nl
H. Platjouw, directeur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen weken hebben wij tijdens de vakantie, hopelijk in goede gezondheid, kunnen
genieten van het prachtige weer. Velen zijn thuis of in Nederland gebleven. Anderen hebben
genoten van een vakantie in het buitenland.
Deze week zijn we weer van start gegaan met het nieuwe schooljaar. We zijn allemaal
benieuwd hoe het komende schooljaar zal verlopen. De vanzelfsprekendheid zoals we die
voorgaande jaren hadden, is er even niet.
Het is een onwerkelijke tijd. Terwijl berichten voor de zomervakantie hoopvol waren en
versoepelingen werden doorgevoerd, zien we inmiddels weer een ander beeld. De
besmettingen nemen toe, maar ook het aantal mensen dat zich laat testen. Iedereen is in
afwachting van hoe de komende periode er uit gaat zien. Of alle activiteiten op school
doorgang kunnen krijgen, weten we op dit moment nog niet. We gaan bekijken wat mogelijk is
en zullen u steeds zo goed mogelijk informeren.
Wij hebben er weer zin in en hopen er, ondanks de Corona maatregelen, een mooi, leerzaam
en fijn schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Henriëtte Platjouw

De agenda voor de komende periode
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Fietsenkeuring groep 8
start online kennismakingsgesprekken t/m 23 september (data
per groep verschillend)

Openingsviering

10.30

Juf Fieke jarig
GMR

20.00

Studiedag
Juf Eline B.J. jarig
Juf Carin en meneer Bas jarig

MR
Praktisch verkeersexamen groep 8
Diploma-uitreiking verkeersexamen

Start Kinderboekenweek t/m 11-10
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Kunstmenu groep 3/4
Schoolviering
Mad Sience

Herfstvakantie

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2020 - 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Ma
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19-10-2020
21-12-2020
15-02-2021
05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021
24-05-2021
26-07-2021

t/m vr 23-10-2020
t/m vr 01-01-2021
t/m vr 19-02-2021

t/m vr 14-05-2021
t/m vr 03-09-2021

Wilt u met het plannen van vakanties rekening houden met dit rooster. Voor verlof buiten het
vakantierooster om, moet u op school een verlofaanvraag indienen. Het aanvraagformulier
kunt u afhalen op school of downloaden via onze website.
Studiedagen:
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

17-09-2020
18-11-2020
04-02-2021
05-02-2021
02-04-2021

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag

26-04-2021
25-05-2021
26-05-2021
12-07-2021

Calamiteitendag
Er wordt geen calamiteitendag meer opgenomen. Wanneer er zich onverhoopt iets voordoet
waardoor lestijden zullen moeten worden ingehaald, zal een studiedag worden omgezet in een
gewone lesdag.

Schoolkalender
De kalender is digitaal te zien in Parro en zal ook steeds worden weergegeven in de Duinbode. We
verspreiden geen papieren schoolkalender meer.

Communicatie via Parro
In dit plan leest u de afspraken over hoe we communiceren via Parro. Dit is opgesteld voor
ouders met als doel de verwachtingen over de communicatie met Parro te verhelderen.
Wat communiceren we via Parro


Weekpost: u ontvangt elke donderdag informatiebrieven, Duinbode en andere school
gerelateerde zaken. Deze brieven beginnen met ‘Beste ouder(s)/verzorger(s)’. Daaraan
herkent u de (belangrijke) informatiebrieven. We verwachten van ouders dat de
informatie via de Parro-app gelezen wordt. Mocht dit niet lukken, dan gaan we graag
met u in gesprek.



Informele berichten over het reilen en zeilen in de klas. Deze zijn niet aan een
specifieke tijd en/of dag gebonden.



Mededelingen en regeldingen, specifiek per groep zoals; luizencontrole, vraag om
spullen die meegenomen moeten worden enz. Deze zijn niet aan een specifieke tijd
en/of dag gebonden.



Rooster van de oudergesprekken; u kunt zich via Parro inschrijven voor de
oudergesprekken.



We vragen via Parro of klassenouders om hulp bij activiteiten (we hopen dat het weer
mogelijk wordt om ouders in de school toe te laten). In Parro kunt u aangeven of u kunt
helpen d.m.v. het handje. We vragen bij sommige activiteiten om uw aanwezigheid
(bijvoorbeeld een voorstelling van de klas). Dit kunt u aangeven door middel van
‘aanwezig’ of ‘afwezig’. We vragen u daarbij wel een keuze te maken en niet te kiezen
voor misschien.



U kunt via Parro een afspraak maken met de leerkracht en ook de leerkracht kan via
Parro contact met u zoeken om een afspraak te maken.

Waarover communiceren we niet


U kunt uw kind telefonisch (0162-670135) afwezig melden. Als u uw kind via Parro ziek
meldt, komt dit niet altijd aan bij de leerkracht of invaller die op de betreffende dag
aanwezig is.



Inhoudelijke zaken aangaande uw kind over gedrag, leerprestaties en zorg. Hiervoor
kunt u wel een afspraak maken via Parro.

Tips


U kunt zelf aangeven of en hoeveel meldingen u ontvangt. Dit doet u via instellingen. U
kunt er bijvoorbeeld voor kiezen eens per dag/week een mail te krijgen



Bij de instellingen kunt u ook de privacy-voorkeuren invullen. Zou u zo
vriendelijk willen zijn deze in te vullen?

Bereikbaarheid leerkracht


Op de werkdagen van de leerkracht kunt u via Parro een bericht sturen.

Kennismakingsgesprekken
Voor de komende weken staan de kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 t/m 8 op de
planning.
We kiezen voor deze vorm van gesprekken omdat we het belangrijk vinden om te kijken naar
het individuele kind. Waar liggen kwaliteiten, interesses en waar zijn belemmeringen.
Natuurlijk krijgen we hier op school een beeld van. Toch zijn wij van mening dat we, als we u
als ouder aan het begin van het schooljaar kunnen spreken, waardevolle informatie kunnen
krijgen over uw kind. Die informatie kan ons helpen uw kind zo goed mogelijk te begeleiden dit
schooljaar.
Doel van het kennismakingsgesprek is niets anders dan de naam doet vermoeden.
Kennismaken met u als ouder, maar ook met uw kind. Niemand kent uw kind beter dan u als
ouders en we hopen dat u die informatie met ons wilt delen.
Voorbereiden voor het gesprek is niet nodig. Toch kunnen we ons voorstellen dat u het fijn
vindt om te weten wat voor soort vragen er aan bod komen. We hebben geen standaard
vragenlijst, maar vragen waar u bijvoorbeeld aan zou kunnen denken zijn:
 Hoe gaat het op dit moment met uw kind?
 Wat doet uw kind graag thuis?
 Met wie speelt uw kind buiten school graag en hoe gaat dat?
 Zijn er qua gezondheid bijzonderheden met uw kind?

Naar aanleiding van deze gesprekken zullen wij kijken welke informatie we kunnen gebruiken
om in te spelen op de behoeftes en interesses van uw kind.
In februari zal er een tweede ouderavond zijn, ongeveer halverwege het schooljaar. Op dat
moment zullen we kijken hoe de ontwikkeling is van uw kind. Wat gaat goed, waar moet nog
aandacht aan besteed worden. Uiteraard nemen we indien dat nodig is ook tussentijds contact
op. We hopen dat u dat ook zeker doet als u daar behoefte aan heeft.
De organisatie van de ouderavonden
Op dit moment beperken we nog zoveel mogelijk de gesprekken op school. Vandaar dat de
kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden via Google Meet. U ontvangt maandag 31
augustus om 17.00 uur via PARRO een uitnodiging. De leerkrachten maken een leeg
rooster, zodat u een tijd kunt kiezen voor het gesprek. Inschrijven voor de
kennismakingsgesprekken kan op maandag 31 augustus en dinsdag 1 september.
De ouders die niet hebben ingeschreven via Parro worden ingepland door de leerkracht. Zij
kunnen bij het inplannen van deze ouders geen rekening houden met voorkeuren van dagen
en tijden. De ouders die door de leerkrachten worden ingepland, ontvangen donderdag 3
september de uitnodiging met datum en tijdstip van het gesprek.

Koptelefoon/oortjes meebrengen
Van groep 1-2 tot en met groep 8 werken de kinderen bij ons op school met een Chromebook.
In de onderbouw krijgen de kinderen een koptelefoon van school. Voor kinderen van groep
5 tot en met 8 vragen wij om zelf een koptelefoon/oortjes mee te brengen naar
school.

Prowise GO leeromgeving
Wij werken met Prowise GO. Dit is een online leeromgeving die één-op-één onderwijs op de
school ondersteunt. Vanuit deze educatieve omgeving zet de leerkracht webapplicaties klaar.
Daarnaast heeft de leerkracht, dankzij de klassenmanagementmodule, de regie over personal
devices zoals Chromebooks. Hij/zij kan live volgen hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een
opdracht of toets; bepaalt welke site open staat en pauzeert de devices. De leerkracht ziet
dankzij online oefenprogramma’s precies hoe ver leerlingen zijn, welke leerlingen meer
ondersteuning nodig hebben of juist klaar zijn voor extra uitdaging. Dat alles, zodat leerlingen
alles kunnen geven wat ze in zich hebben en de leerkracht ze de persoonlijke aandacht geeft
die ze nodig hebben.
De klassenmanagementmodule zetten wij in om inzicht te houden in het werk en de
werkhouding van
onze leerlingen. Mochten leerlingen met andere dingen bezig zijn, dan geeft de module ons de
mogelijkheid om hierop in te spelen en de leerlingen op de juiste manier te begeleiden.
Beleidswijziging
Wij beheren met Prowise GO de devices waar leerlingen mee werken. Sinds de invoering van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben scholen meer
verantwoordelijkheden dan voorheen om persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen te
beschermen. Om deze reden is voor het live volgen van leerlingdevices in de
klassenmanagementmodule toestemming nodig van een ouder(s)/verzorger(s).
Toestemming
Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat u, als ouder/verzorger van onze huidige
leerling(en), ons toestemming wil geven voor het live volgen van het device. U kunt uw
toestemming overigens op ieder moment weer intrekken.
Wanneer er geen toestemming is voor het live volgen van het leerlingdevice, kan een
leerkracht het
device van de leerling nog wel beheren. Onder beheren valt onder andere het openen en
afsluiten van
tabbladen en het pauzeren van het device. Dit hoort bij de gebruikelijke verantwoordelijkheid
van de
leerkracht.
Aangezien het van belang is om inzicht te hebben in de bezigheden van leerlingen onder
schooltijd, gaan wij er vanuit dat ouders/verzorgers achter onze keuze voor de
klassenmanagementmodule zullen staan.
Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we graag met u in gesprek.
Wij wensen alle leerlingen veel plezier in de Prowise GO-leeromgeving!
Meer informatie over Prowise en het online leerplatform Prowise GO vind je op
www.prowise.com

Ziek melden
Van Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, meldt u dit voor 8.15 uur. Dit om
ongerustheid te voorkomen. Het telefoonnummer van de school is: 0162 670 135.
Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij contact op met de ouder(s)/
verzorger(s). Het is van belang dat de school/leerkracht beschikt over de juiste
telefoonnummers/noodnummers. Bij twijfel, geef de telefoonnummers door aan de
leerkracht, zodat deze goed in ons systeem komen te staan.

Tijdschriften
Van Blink ontvingen wij een aantal tijdschriften om onder de leerlingen uit te delen. Deze
hebben wij in de school verspreid zodat de liefhebbers hierin kunnen lezen (er waren er niet
genoeg om aan iedereen uit te delen).
Het gaat om:
Bobo, voor groep 1 en 2
Okki, voor groep 3 en 4
Freek, voor groep 4
Echte helden lezen, voor groep 5, 6, 7 en 8. In dit boekje zijn 6 verschillende tijdschriften
gebundeld zodat leerlingen kunnen kiezen welk tijdschrift bij hen past.

Duinbode 2
Duinbode 2 verschijnt donderdag 5 november.

