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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de (korte) nieuwsbrief van januari met
nieuws over:
-

Personeel
Brief CvB en Coronaregels van de Rijksoverheid
Scholen open, mogelijke scenario’s

Kerstvakantie
Vrijdag 24 december 12:00
uur t/m zondag 9 januari.

Met vriendelijke groet,
Team De Stap

Studiedag
Donderdag 20 januari
Vrijdag 18 februari
Alle leerlingen zijn vrij!

Allereerst wensen we alle ouders, verzorgers en
leerlingen van De Stap een gelukkig, voorspoedig
en gezond 2022 toe!
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Personeel
Mike Kaper zal vanaf janauri het bewegingsonderwijs op de dinsdag vormgeven. We
wensen Mike veel plezier en succes toe op De Stap. Mike stelt zichzelf hieronder voor:
Beste (aanstaande) collega’s, ouders, verzorgers en leerlingen van De Stap,
Mijn naam is Mike Kaper en vanaf 1 januari 2022 kom ik het
team van De Stap versterken! Ik ben 31 jaar oud en ik kom
uit Purmerend, waar ik nu samen met vrouw Marieke en mijn
zoontje Ian woon.
Ik ben inmiddels al bijna 9 jaar werkzaam als docent in het
bewegingsonderwijs en heb in die tijd al voor zo’n beetje elk
onderwijstype in Amsterdam gewerkt; zoals Speciaal basis
onderwijs, Montessori, Dalton, Engelstalig- en natuurlijk
openbaar basisonderwijs. Ik heb dus flink wat ervaring op veel
verschillende vlakken, dus ik hoop genoeg te kunnen bijdragen
aan het team van De Stap!
Ik ben in mijn tijd als gymdocent al eens eerder voor zowel
Stichting Spurd, Stichting Spoor-OPSO werkzaam geweest, en ben
dus met/bij beide organisaties bekend. Ik kijk er naar uit om ook
mijn nieuwe collega’s en leerlingen op De Stap te ontmoeten,
maar voordat het zover is, wens ik jullie wel alvast een gelukkig,
gezond (en hopelijk minder hectisch) 2022!
Met sportieve groet,
Mike Kaper

Brief CvB en Coronaregels Rijksoverheid
Bijgevoegd vindt u een bericht van het College van Bestuur en de Coronaregels van de
Rijksoverheid. Twee aandachtspunten hieruit omdat het belangrijk is om de veiligheid van
alle betrokkenen te waarborgen:
We willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om de school niet te betreden. Alleen
ouders aan wie we toestemming hebben verleend, mogen de school binnenkomen.
Helaas gebeurde het de laatste weken voorafgaand aan de Kerstvakantie toch nog dat
er ouders de school binnenkwamen om iets af te geven (lunch /gymspullen etc.). Dat is
dus niet de bedoeling. Alleen als het echt niet anders kan (tekst Rijksoverheid)!
Als uw kind klachten heeft, dan uw kind thuis houden, een zelftest en/of een test bij de
GGD laten doen. We hebben geconstateerd dat er toch kinderen met klachten naar
school werden ‘gestuurd’. We begrijpen dat het voor ouders niet altijd makkelijk is om de
kinderen zelf op te vangen, maar het risico op besmetting van medeleerlingen en/of
leerkrachten is te groot. We vertrouwen hierin op uw verantwoordelijkheid.
Pagina 2 van 3

De scholen gaan open, welke scenario’s kunnen spelen?
Het is fijn dat de scholen maandag 10 januari weer opengaan en dat we de leerlingen
weer mogen verwelkomen. Denkt u er a.u.b. aan om de Chromebooks (opgeladen!),
opladers en werkboeken e.d. weer mee te geven, zodat we direct weer aan de slag
kunnen.
We houden echter rekening met een aantal mogelijke scenario’s:

- Wat gebeurt er met de openstelling van de scholen als de druk op de zorg weer
toeneemt, los van het gegeven dat de druk nu ook al groot is? We kunnen niet
uitsluiten dat de scholen dan weer (deels) dicht moeten.

- Op het moment dat er meerdere leerlingen in een groep positief getest zijn op
Corona, dan schakelt de groep z.s.m. over naar onderwijs op afstand.

- Als een leerkracht niet ziek is, maar wel in quarantaine moet, dan schakelt de

groep over op onderwijs op afstand waarbij de leerkracht vanuit huis lesgeeft. Het
zet druk op de organisatie, want het betekent automatisch dat één van de
onderwijsassistenten, IB of directie voor die groep staat. De groep is dan immers wel
op school en moet opgevangen/gedraaid worden.

- Op het moment dat één of meerdere leerkrachten ziek zijn en/of in quarantaine

moeten en we de groepen niet meer kunnen bemannen met ambulante mensen,
dan ontkomen we er niet aan om de hele groep thuis te moeten laten werken.
Uiteraard doen we er alles aan om dit scenario te voorkomen, maar dat hebben
we slechts ten dele in de hand. Een ander aspect dat hieruit voortvloeit, is dat we
dan leerlingen wel op moeten vangen als de ouders werkzaam zijn in een cruciaal
beroep en/of dat het kwetsbare leerlingen betreft. Ook in deze situatie neemt de
druk op het team toe.

Bovenstaande scenario’s zijn stuk voor stuk onwenselijk, maar helaas wel reëel in dit
tijdsgewricht. We moeten er dus rekening mee houden en er zoveel mogelijk op
voorbereid zijn.
Mede vandaar een oproep aan de ouders, die een onderwijsbevoegdheid hebben en
eventueel af en toe in zouden kunnen vallen om zich aan te melden bij Ezra Stam,
e.stam@opspoor.nl. Als we (het team van De Stap) zelf niet meer zorg kunnen dragen
voor de continuïteit van het onderwijs, dan is iedere dag dat iemand een helpende hand
kan bieden een dag die we koesteren.
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