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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van augustus/september.
U vindt hierin o.a. nieuws over:
-

Personeel
Bewegingsonderwijs
Diverse protocollen
Kennismakingsgesprekken
Studie- en vakantiedagen

Met vriendelijke groet,

Schoolfotograaf
Woensdag 1 september

Kinderboekenweek
6 t/m 15 oktober
Thema: beroepen

Team De Stap
Studiedag

Personeel

Vrijdag 15 oktober
Leerlingen zijn vrij!

Roland
Roland wordt drie ochtenden per week in de ondersteuning
ingezet, waarbij Roland individuele leerlingen begeleidt.
Renske (bewo)

Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober

Volgende week staat er een gesprek met Renske in de
agenda waarbij het hervatten van het re-integratietraject
besproken zal worden.

Studiedag

Huub

Leerlingen zijn vrij!

Maandag 25 oktober

Huub kampt met ‘long Covid’. Het gaat langzamerhand
gelukkig weer beter met Huub.
Het is nog onduidelijk wanneer er sprake zal zijn van een reintegratietraject.
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Ilse (bewo)
Vorig schooljaar heeft Ilse Renske vervangen ten behoeve van het bewegingsonderwijs
(bewo).
Ilse werkt dit schooljaar nog één dag op De Stap en zal één dag gaan werken op de
Bloeiende Perelaar, een andere Opspoor school.
Dat brengt ons op het volgende punt:

Bewegingsonderwijs
Ilse biedt op de dinsdag bewegingsonderwijs aan op De Stap. Renske moet nog starten
met haar re-integratietraject waarvan we nu nog niet exact weten wanneer dat zal
starten, op welke wijze daar invulling aan gegeven zal worden en hoe lang dat traject
zal vergen.
Dat betekent dat we voor de vrijdag nog op zoek zijn naar een vakleerkracht bewo.
Vanuit de samenwerking van Opspoor met Team Sportservice dragen zij in principe zorg
voor de vakdocent. Team Sportservice heeft voor de zomervakantie vacatures
opengezet, maar hebben tot op heden geen geschikte kandidaten gevonden.
Meerdere scholen kunnen nu deels of geheel geen bewegingsonderwijs aanbieden.
Opspoor heeft inmiddels andere lijnen uitgezet, waarbij het aanbieden van sportclinics
(op het schoolplein) ter overbrugging van bewegingsonderwijs overwogen wordt.
Gezien het belang van bewegingsonderwijs staan we ook open voor andere suggesties,
indien de reeds ingezette interventies niet tot de aanname van een vakleerkracht
leiden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de constructie dat we zelf met een externe
partij in zee gaan, zoals we dat ruim een jaar geleden ook gedaan hebben.
Als u nog iemand weet die beschikbaar is, neem a.u.b. contact op met Ezra.
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Protocollen /afspraken
Bijgevoegd vindt u een aantal protocollen en afspraken, want zoals iedere organisatie
hebben we een kader nodig waarbinnen we samen werken en leven:

Anti-pestprotocol
In het anti-pestprotocol vindt u
informatie hoe we preventief en
curatief omgaan met pesten.

Protocol time-out in en buiten de groep
In het protocol time-out vindt u informatie over hoe we handelen wanneer een leerling
de les verstoort en/of grensoverschrijdend gedrag vertoont.

Schoolafspraken
De schoolafspraken worden deze week met de leerlingen besproken en gelden voor
iedereen.

Groepsafspraken
In iedere groep worden ook groepsafspraken gemaakt. Deze worden in de groep
opgehangen en kunnen per groep verschillen. Omdat deze afspraken samen met de
leerlingen gemaakt worden, kun je de groep en/of individuele leerlingen hier op
aanspreken.
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Kennismakingsgesprekken
Als het goed is, dan heeft u deze week een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven
voor een kennismakingsgesprek. De kennismakingsgesprekken vinden in de tweede en
derde week plaats (30 augustus – 10 september). We verzoeken u vriendelijk om de
vragenlijst, die bijgesloten is bij de uitnodiging, voorafgaand aan het gesprek in te
vullen, zodat alle punten bij het gesprek aan bod komen.
Tevens is het van belang dat de kinderen/leerlingen aansluiten bij het gesprek, want het
gaat immers over hen. Vanuit de pedagogische driehoek ouder-kind-school willen we in
gesprek met elkaar (ouder-kind-school) om gezamenlijk zorg te dragen voor een
optimale ontwikkeling van het kind/de kinderen.

Studie- en vakantiedagen
Bijgevoegd vindt u (nogmaals) het overzicht wanneer de studie- en vakantiedagen in
de agenda staan.

SMW
Bijgevoegd vindt u ook informatie over SMW.
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