11 juni 2020

Formatie en groepsverdeling
Beide scholen van Veldhoven Midden zijn volop bezig met de formatie en de groepsverdeling voor schooljaar 20202021. We streven hierbij naar een zo optimaal mogelijke situatie. Binnen stichting Veldvest wordt echter ieder jaar
een datum afgesproken waarop de scholen de informatie met ouders mogen delen. Hierbij is het van belang dat een
en ander tegelijkertijd gecommuniceerd wordt naar de ouders van verschillende scholen. Dit in verband met
mobiliteit binnen de Stichting. Zodra er meer bekend is zullen wij u hierover informeren.

Heropening SBO De Verrekijker
Vanaf 11 mei jl. zijn alle leerlingen weer welkom op school. Tijdens de eerste week stond het gesprek over de
afgelopen periode en de nieuwe afspraken en routines centraal. Daarna was iedereen weer snel gewend aan de
nieuwe structuur. Alle maatregelen die we vanaf 11 mei 2020 hebben ingesteld, continueren we. Onderstaand treft
u een herhaling aan van deze afspraken. We willen onze waardering uitspreken voor de wijze waarop ouders en
leerlingen uitvoering geven aan deze afspraken. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij in deze uitzonderlijke tijd,
dank hiervoor!
Hieronder treft u een tweetal kleine toevoegingen aan ten opzichte van de afspraken op 11 mei. Daarna volgt een
herhaling van de bestaande afspraken.
1. Verjaardagen
De komende periode zullen we uiteraard de verjaardagen in de groepen feestelijk blijven vieren! Vanaf maandag 15
juni mogen de kinderen een zakje chips, een (klein) verpakt snoepje of een doosje rozijntjes trakteren. Mits deze
verpakt zitten in een uitdeelzak.
2. Rapporten en OPP gesprekken
U ontvangt de geëvalueerde OPP’s en kindrapporten uiterlijk op 26 juni via de leerkracht van uw kind.
Vervolgens vindt er een oudergesprek plaats over de inhoud van de rapporten.
Gezien het feit dat het schoolplein en het schoolgebouw niet toegankelijk zijn voor ouders, zullen de
oudergesprekken digitaal plaatsvinden. U ontvangt een planning via de leerkracht. Mocht de digitale
gespreksvoering voor u onmogelijk zijn of moeilijkheden opleveren, kunt u hierover contact opnemen met de
leerkracht. Hiervoor zal in gezamenlijkheid een oplossing worden gezocht.
Richtlijnen RIVM
Uitgangspunt blijft dat wij de richtlijnen van het RIVM blijven hanteren. Dit betekent dat wij, indien mogelijk, de 1,5
meter afstand tussen leerlingen en personeelsleden bewaren. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter
afstand bewaard worden. De beschikbare ruimte binnen het gebouw wordt zo optimaal mogelijk ingezet, zodat
zoveel mogelijk afstand gehanteerd kan worden. De strikte 1,5 meter afstand tussen kinderen is niet
voorgeschreven.
Het advies is nog steeds dat mensen die hoesten, verkouden zijn, niezen, keelpijn hebben, moeilijk ademen of koorts
hebben, thuis blijven. We vragen u om kinderen die deze ziekteverschijnselen hebben, thuis te laten. Op het
moment dat een van de gezinsleden verkouden is, of koorts heeft, blijft iedereen in het gezin thuis. Ook dan
verzoeken we u uw kind thuis te laten. U kunt uw kind ziekmelden via admin.veldhovenmidden@veldvest.nl.

Zodra een kind, of het betreffende gezinslid, 24 uur lang klachtenvrij is, mag het weer naar school komen. Als een
kind ziek wordt op school, wordt hij zij door een ouder/verzorger opgehaald op school.
Groep samenstelling
Uitgangspunt blijft dat we zoveel als mogelijk in dezelfde samenstelling, onder begeleiding van dezelfde volwassenen
het onderwijsaanbod verzorgen. Dit betekent dat we gedurende de dag in de stamgroep werken, en de groepen niet
in instructiegroepen verdelen. Naast de leerkracht zijn de onderwijsassistentes, leermonitor en regisseurs werkzaam
in de groepen.
Hygiëne
De drie regels met betrekking tot hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen blijven
centraal staan. We gebruiken hiervoor de inmiddels bekende picto’s. Daarnaast blijft er extra aandacht voor de
schoonmaak.
Buiten spelen en bewegingsonderwijs
Er is een aangepast rooster voor het buitenspelen. Groepen maken, gescheiden van andere groepen, gebruik van het
schoolplein. Indien het weer het toelaat, wordt er wekelijks (buiten) bewegingsonderwijs verzorgd.
Brengen en halen van de kinderen
Het schoolplein en schoolgebouw is niet toegankelijk voor ouders. Brengen en/of halen gebeurt door 1 ouder.
De bestaande afspraken met betrekking tot de schooltijden, Kiss en ride, etcetera blijven gehandhaafd.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad SBO De Verrekijker
Vanaf maart jongsleden is er niet fysiek vergaderd met de leden van de Medezeggenschapraad in verband met de
maatregelen rondom Corona. De MR van de Verrekijker heeft ervoor gekozen om de vergaderingen online voort te
zetten.
Afgelopen periode is onder andere gesproken over onderstaande punten:
• de invulling van het thuisonderwijs, gedurende de sluiting van de school;
• gebruikerservaringen van de online ingezette communicatiemiddelen en Parro-app;
• de heropening van de school met de bijkomende logistieke organisatie;
• de uitgangspunten met betrekking tot de formatie en de inhoud van het jaarplan 2020-2021;
• de inhoud van de schoolgids voor komend jaar.
Aan het einde van dit schooljaar zullen Martine van de Looy (moeder van Renske) en John Kanen (vader van Amber)
de oudergeleding verlaten, omdat hun kinderen naar het Voortgezet Onderwijs zullen gaan. Wij willen hen hartelijk
danken voor hun inzet en betrokkenheid bij onze school.
De MR heeft daarom in maart een oproep gedaan om nieuwe leden te werven. We hebben twee ouders bereid
gevonden om het stokje van hen over te nemen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Froukje Verschuren (moeder van Feikje en Bieuwe) en Karin Adams (moeder van Danne) hebben aangegeven dat zij
de rol in de oudergeleding graag op zich willen nemen.
Wij heten hen via deze weg hartelijk welkom en wensen hen veel succes!

Calamiteitendag SBO De Verrekijker
Gelukkig hebben we - ondanks de corona-crisis - ook dit schooljaar geen gebruik hoeven te maken van deze
gereserveerde dag. Dit houdt in dat vrijdag 10 juli 2020 niet ingezet hoeft te worden als calamiteitendag en dat dus
alle leerlingen op donderdag 9 juli a.s. hun laatste schooldag hebben.

Agenda
Musical SBO De Verrekijker
Doorschuifochtend
Calamiteitendag
Zomervakantie

Donderdag 9 juli 2020
Donderdag 9 juli 2020 (10.45-11.45 uur)
Vrijdag 10 juli 2020
Maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020

