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Corona update 

Het virus is in Berkelland flink actief en ook onder de ouders van school horen we geluiden dat het 

dichtbij komt.  De impact is soms heel groot: de zorgen om de gezondheid en de sociale gevolgen 

van het afgesloten zijn van de buitenwereld. Alles staat stil, terwijl de wereld door raast.  

We willen iedereen die te maken heeft met corona en de gevolgen ervan, heel veel sterkte wensen 

de komende tijd. 

Ook bij de personeelsleden zijn de gevolgen merkbaar, we hebben al een paar keer voor de situatie 

gestaan dat een personeelslid niet fysiek op school kon komen. Gelukkig hebben we tot nu toe alle 

inval kunnen regelen met de inzet van de eigen personeelsleden. Bovendien is de versnelde 

testprocedure voor onderwijspersoneel van kracht gegaan, dit is ook een positieve ontwikkeling. 

Niettemin houden we er rekening mee dat er momenten zullen komen waarop we geen invallers 

beschikbaar hebben. In dat geval houden we de volgende werkwijze aan (zoals eerder gedeeld is):  

• Groep(en) blijft thuis en werkt volgens de opdrachten in classroom of thuiswerkpakket 

• Indien leerkracht fysiek in staat is te werken vanuit huis, wordt (na uiterlijk 1 week) online 

instructie momenten opgestart d.m.v. MEET 

Indien dit van toepassing is, zullen we proberen u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.  

We willen u vragen thuis (met de opvang) rekening te houden met een dergelijk noodscenario. 

  

De maatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode aangescherpt en we verwachten dat dit 

ook de komende periode nog verder zal doorzetten. 

Hoewel er voor het basisonderwijs geen wijzigingen waren, bleek dit toch wel het geval. 

De kleedkamers bij de sporthal mogen op dit moment niet gebruikt worden, hierover hebben we u 

al in de vakantie een berichtgeving gedaan. 

De PO raad heeft een nieuw protocol opgesteld. Hierin stelt men dat het voor de scholen raadzaam 

is om: 

• Vieringen in de maand december te organiseren met personeelsleden en leerlingen  

• Kritische afwegingen te maken bij het toestaan van externen (ouders, vrijwilligers, 

vakdocenten, gastlessen) in de school 

De komende periode zullen we op een goede wijze invulling moeten geven aan de activiteiten 

rondom Sinterklaas en kerst en overige activiteiten.  

Op dit moment is al wel duidelijk dat we 

• Bij het Sinterklaas feest: geen ouders en belangstellenden mogen verwelkomen 

• Bij de kerstviering: geen hapjesbuffet kunnen houden  

Zodra we meer weten over de nieuwe werkwijze, zullen we dit laten weten. 

 



 

   
 

10 minuten gesprekken 

De periode waarin we de oudergesprekken plannen hebben we verlengd naar 2 weken. De 

gesprekken vinden plaats in de weken van 9 tot en met 20 november. We willen alle ouders vragen 

om drie momenten (middagen) aan te geven, waarop we u mogelijk kunnen indelen.  

Volgende week zal er een aparte informatiebrief uitgaan over de organisatie van deze gesprekken. 

In de mailing zit een bijlage toegevoegd. Deze kan vanaf maandag worden ingeleverd. Bent u niet in 

de gelegenheid deze te printen, geven we maandag a.s. een brief mee aan de kinderen.  

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad 

De vergadering van 12 oktober is online gehouden. Er daarbij o.a. gesproken over de volgende 

onderwerpen: 

1. Continurooster, het uitzetten van de ouderraadpleging en de vervolgstappen. 

Inmiddels zijn de formulieren door vele ouders ingevuld en ingestuurd. Op de volgende vergadering 

zal worden gesproken over de inhoudelijke opmerkingen die zijn gemaakt en wordt er gestemd over 

het definitieve besluit. Zoals eerder is aangegeven, blijven we het rooster aanhouden tot die tijd. 

2. Vormingsonderwijs: de oudergeleding was positief voor het aanvragen van zowel 

humanistisch vormingsonderwijs (HVO) als godsdienstig vormingsonderwijs (GVO). De 

school gaat nu de aanvraag in gang zetten. Het is de bedoeling dat de leerlingen uit groep 7 

& 8 een gastdocent krijgen die 1 keer per week een les geven. Het ene jaar wordt dan GVO 

gegeven, het andere jaar HVO. Deelname is niet verplicht, wanneer ouders het niet 

wenselijk vinden dat hun kind hieraan meedoet. Zodra we meer weten over de invulling (het 

schooljaar is immers al begonnen) zullen we meer inhoudelijke informatie geven. 

3. Het integraal huisvestingsplan van de gemeente Berkelland. Dit plan is in de verschillende 

media al in het nieuws geweest. Het beschrijft de toekomstvisie van de gemeente over de 

invulling van de schoolgebouwen. Zij gaat daarbij uit van 3 speerpunten: 

- IKC vorming: een Integraal Kind Centrum. Dit betekent dat een schoolgebouw ook onderdak 

biedt voor peuteropvang en kinderopvang. 

- 10-14 onderwijs: om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs 

minder groot te maken is het 10-14 (jarigen) onderwijs in het leven geroepen. In het land 

zijn al enkele pilots draaiend hierin en ook wil men dit starten in de kern Borculo. 

- Sport en maatschappij 

Voor elke grotere dorpskern wordt beschreven wat de plannen zijn. Voor een kleinere school zoals 

wij in Haarlo zijn, wordt er gesproken over het maken van een ‘passende jas’. Met andere woorden: 

het gebouw moet passen bij het leerlingenaantal. Vooralsnog zijn er voor onze school hierin geen 

ontwikkelingen te verwachten. 

De volgende MR vergadering is gepland op 17 november om 19.30 uur en zal wederom online 

worden gehouden. 

 

Nieuws van de ouderraad 

De ouderraad had in november de jaarvergadering gepland. Deze zal niet in de gewone vorm 

doorgaan. Het plan is om door middel van een brief/mailing ouders op de hoogte te stellen van de 

verschillende agendapunten die normaliter worden besproken. 



 

   
 

Deze zal eind november verschijnen. 

Daarnaast is er besloten om in januari de brief m.b.t. het innen van de vrijwillige ouderbijdrage te 

verzenden. Hierover volgt dus later meer.  

 

 

Oproep vrijwilliger bibliotheek 

Vanaf januari is het team bibliotheekvrijwilligers op zoek naar versterking. Elke vrijdagmorgen vanaf 

half 11 is de bibliotheek geopend voor de leerlingen. Een vrijwilligster van bibliotheek Oost 

Gelderland bemant deze samen met 1 ouder.  Volgens een vast rooster is iedereen per toerbeurt 

aanwezig om te helpen bij het scannen van de boeken.  

Heeft u interesse of wilt u informatie hierover opvragen? Hiervoor kunt u terecht bij de 

medewerkster van de Dorpsboke, Heleen Tijink: Heleen.Tijink@oostachterhoek.nl  

 

Kennismaking groep (7 en)  8 met scholen voor voortgezet onderwijs 

De VO-scholen organiseren normliter in deze periode (november) informatieavonden, doemiddagen 

of ‘beleef’ momenten voor de leerlingen van de basisscholen en hun ouders. Ook zij hebben ook in 

deze tijd te kampen met de corona richtlijnen en het feit dat ouders niet in de scholen kunnen 

komen. Zo heeft elke school een andere, vaak online oplossing bedacht om toch hun presentatie te 

kunnen houden. Opgave hiervoor kan via hun site: 

https://vmbozone.nl/locaties/borculo/                 https://www.staring.nl/  

www.hetassink.nl                    www.marianum.nl    

Natuurlijk zijn dit niet de enige scholen voor VO, zoekt u gerust een school die bij uw kind en u past. 

 

 

Veilig op de fiets naar school 

De ANWB roept op om onze fietsen te controleren, nu de het weer vroeg donker wordt. 

De ervaring is dat veelal de batterijen van de verlichting niet meer optimaal zijn. Ook de fietsbel en 

de remmen werken niet altijd goed. In deze tijd van het jaar een mooi moment om de fiets eens te 

checken. Wilt u (samen met uw kind) uitgebreid de fiets controleren op alle veiligheidsaspecten, dan 

staan hieronder de punten:  

Algemeen: 

1.   Het stuur zit goed vast. 

2.   De bel is goed te horen. 

3.   De handvatten zitten goed vast aan het stuur. 

4.   De remmen (handremmen, terugtraprem) werken goed. 

5.   De remblokjes zijn niet versleten. 

6.   De banden zijn heel en hebben voldoende profiel. 

7.   De spaken in beide wielen zitten goed vast. 

8.    De trappers zijn voldoende stroef. 

9.   Het zadel zit goed vast. 

10. Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld. 

11. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. 

mailto:Heleen.Tijink@oostachterhoek.nl
https://vmbozone.nl/locaties/borculo/
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http://www.marianum.nl/


 

   
 

  

Verplichte reflectie: 

12. Een rode, rechthoekige reflector aan de achterkant van de fiets. 

13. De reflectie van de wielen bestaat uit een aaneengesloten cirkel aan, beide zijden van de wielen, 

die de omtrek van het wiel volgt, of uit minimaal twee symmetrisch geplaatste losse reflectoren in 

ieder wiel die aan beide kanten goed zichtbaar zijn. De reflectie mag wit of geel zijn. 

14. Twee gele of amberkleurige reflectoren op beide trappers. 

  

Verlichting en extra reflectie: 

15. Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of is geïntegreerd in de koplamp 

16. De koplamp werkt goed, zit stevig aan de fiets vast en geeft wit of geel licht en schijnt recht 

vooruit. 

17. Het achterlicht werkt goed, zit stevig aan de fiets vast, geeft rood licht en schijnt recht achteruit. 

18. De dynamo werkt goed, ook bij nat weer.  

19. Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in frame. 

Losse verlichting is toegestaan mits bevestigd op het bovenlichaam aan kleding of tas, mag niet 

afgedekt kunnen worden/ moet recht vooruit of achteruit schijnen en mag niet knipperen en teveel 

bewegen, dus niet bevestigd aan armen, benen of hoofd! 

 

 

 


