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Corona update   

Het aantal corona besmettingen loopt gestaag verder. Op het moment dat ik dit zit te 
schrijven zijn er 98 besmettingen onder leerlingen en leerkrachten. Gelukkig zijn de 
maatregelen versoepeld, anders hadden er weer klassen in quarantaine gemoeten. Het 
blijft belangrijk dat u aan mij doorgeeft of een kind positief getest is, zodat we een 
eventuele nieuwe uitbraak kunnen voorkomen. 
 

Vervanging bij ziekte  

Ook deze week zijn we weer geconfronteerd met zieke leerkrachten en het ontbreken van 
een invaller. Dat brengt ons in een lastige situatie. Als een leerkracht ziek is kan hij of zij 
geen lesgeven. Als er dan geen invaller is, moeten we de kinderen van de klas thuis laten 
blijven. Dat levert voor u als ouders behoorlijke problemen op. Daar hebben we alle begrip 
voor. Wij mogen als school, kinderen van verschillende groepen niet mengen vanwege de 
cohortering. In het protocol voor het basisonderwijs staat het volgende beschreven: 

Wat is cohortering?  

Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze 
subgroepen wordt beperkt. Hier valt bijvoorbeeld onder: vaste klassenindelingen, subgroepjes in de klas 
of koppels in de klas.  Het is vanzelfsprekend dat niet elke school en elke groep aan cohortering kan doen. 
Bij minder ruimte is cohortering met minder afstand tussen de groepjes nog steeds nuttig bij het 
tegengaan van de verspreiding, gebruik de ruimte zo efficiënt mogelijk.  

Gezien het bovenstaande zien wij toch enige ruimte om kinderen naar school te laten 
komen bij ziekte. We houden ons strak aan de cohortering in alle activiteiten (klassen 
worden niet gemengd, er zijn vaste looprichtingen, gescheiden in- en uitgangen, 
mondkapjes vanaf groep 6, ventilatie e.d.) wanneer elke leerkracht aanwezig is. Bij ziekte 
van een leerkracht hanteren we vanaf nu de volgende maatregelen: 

1. Er wordt een invaller gezocht. 
2. Mocht deze er niet zijn dan wordt een beschikbare collega die ter ondersteuning 

voor leerlingen en collega’s aanwezig is, ingezet om les te geven aan de groep van 
de zieke leerkracht. 

3. Als bovengenoemde leerkracht niet beschikbaar is, zullen we de kinderen verdelen 
over de andere groepen. Leerlingen van groep 1 en 2 worden verdeeld over de 
andere groep 1-2 en groep 3. Leerlingen van groep 3 worden verdeeld over groep 
1,2 en 4. Leerlingen van groep 4 t/m 8 worden verdeeld over alle andere groepen. 

4. Wanneer het bovenstaande niet mogelijk is, vragen we u uw kind thuis te houden. 
Voor ouders met een essentieel beroep is noodopvang mogelijk. U kunt dat bij de 
directie aanvragen. 

5. We willen er voor zorgen dat wanneer kinderen thuis moeten blijven, het niet 
steeds dezelfde groep betreft. We gaan dus wisselen in het thuis laten blijven van 
groepen. Het kan dus zijn dat een groep thuis moet blijven, terwijl de eigen 
leerkracht niet ziek is. Hij of zij geeft dan les aan een andere groep. Op deze 
manier willen we bereiken dat de ‘pijn’ van het thuis blijven zo eerlijk mogelijk 
wordt verdeeld over de school.  

We beseffen ons terdege dat we een hiermee uitzondering maken op het 
cohorteringsadvies, maar gezien de huidige ontwikkeling van het virus en de enorme 
knelpunten die ouders ervaren bij het zoeken naar opvang denken we dat dit een goede 
oplossing is. We houden ons wel aan de cohortering, maar maken gebruik van de zin “Het 

is vanzelfsprekend dat niet elke school en elke groep aan cohortering kan doen . ‘ 
 

Deze werkwijze is voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van 
onze school en deze heeft haar instemming hieraan gegeven. Voor alle overige activiteiten 
op school blijven we vasthouden aan de gehanteerde cohortering.   
 

mailto:g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl


 

 

 

 

Carnaval  

In het licht van de overheidsmaatregelen en het feit dat in het grootste deel van het land Carnaval 
niet gehouden of uitgesteld wordt, hebben we als school besloten ook dit jaar het carnavalsfeest 
niet door te laten gaan. Carnaval hoort traditioneel bij het katholiek onderwijs, maar de viering 
zoals die doorgaans is kan niet gehouden worden vanwege de cohorteringsmaatregelen die gelden 
in het onderwijs. We sluiten de laatste middag voor de vakantie ( 25 februari) wel gezellig af met 
iets lekkers en een leuke activiteit in de klas. 
 

Rapport  

Woensdag 16 februari zouden de kinderen hun eerste rapport mee naar huis krijgen. Vanwege de 
vele quarantaines en besmette kinderen konden de CITO toetsen niet zoals gebruikelijk worden 
afgenomen. Veel kinderen zijn nog bezig met een inhaalslag. We willen u toch een eerlijk en 
volledig beeld geven en hebben daarom besloten de uitgifte van het rapport een week uit te 
stellen. De kinderen krijgen dus op 23 februari hun rapport mee naar huis. 
 

Anne Frank 50 jaar  

In de jaaragenda in Parro staat vermeld dat we 28 maart het jubileum van het 50-jarig bestaan van 
de Anne Frankschool vieren. Dat was eigenlijk in 2020, maar door alles rondom corona hebben we 
deze viering telkens moeten uitstellen. Ook dit jaar zullen we het jubileum niet vieren. We willen 
geen sober feest met allerlei beperkingen vieren. Het bestaan van onze school mag groots en met 
alle kinderen, ouders en oud-leerlingen gevierd worden.  Daarom is het besluit genomen de viering 
niet opnieuw uit te stellen, maar om in 2025 het 55-jarig jubileum te vieren. We gaan er van uit 
dat de pandemie dan echt wel voorbij is. 
Het is wel jammer dat we opnieuw geen activiteit voor alle ouders en kinderen kunnen houden. 
Als alternatief is er het plan om in mei of juni een feestdag te organiseren voor kinderen en 
ouders. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, we proberen ons nu te richten op 
onze basistaak: het onderwijs aan onze kinderen. Maar het gaat vast een heel gezellige dag 
worden. Gezien de huidige ontwikkeling rondom het bekende virus zou dat mogelijk moeten zijn. 
 

Schoolreisjes en schoolkampen  

Vorig schooljaar heb ik u al meegedeeld dat de schoolreisjes niet meer 1 x in de 2 jaar plaats 
vinden, maar ieder jaar. Een groep kinderen verdient het om jaarlijks met elkaar op stap te gaan. 
De kosten voor de schoolreis mogen wettelijk niet meer vanuit de vrijwillige ouderbijdrage 
(daarover hoort u binnenkort meer) betaald worden, maar ouders betalen daarvoor een aparte 
bijdrage.  
 
Elke klas gaat dit schooljaar op reis. Groep 1 t/m 6 gaan op een ééndaagse schoolreis. Groep 7 gaat 
3 dagen op kamp naar Haps. Groep 8 gaat 4 dagen naar Texel. De ééndaagse schoolreis voor groep 
7 en 8 vervalt dus. Een hele logische keuze omdat deze kinderen meer dagen met elkaar op stap 
gaan. 
 
Er is nog wel een extra excursie voor groep 8. Ze bezoeken namelijk elk jaar het Anne Frank huis in 
Amsterdam. Dit is een vast onderdeel van ons onderwijsaanbod op de Anne Frank school en geen 
schoolreisje. Ieder leerling van onze school moet hiervoor in de gelegenheid worden gesteld. 
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