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BELANGRIJKE DATA FEBRUARI  
8 februari; weer naar school. Denk aan het meegeven van alle schoolspullen. 
9 februari; oud papier 
22 – 26 februari; voorjaarsvakantie 
Vanaf 1 maart; kind-ouder-leerkrachtgesprekken online. Uitnodiging via Parro volgt. 
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VOORWOORD  
Schooljaar 2020-2021 is allesbehalve saai!  
 
Achterstand?  
We leren veel; aanpassen, doorzetten, jezelf vermaken, 
de waarde van gezondheid, normen en waarden, je 
thuis kennen, omgaan met rust, de natuur waarderen, omgaan met de berichten via de 
media, online werken en ga zo maar door.  
De ene dag lukt het, de andere dag absoluut niet!  
 
En toen…mochten wij weer naar school; ‘ It giet oan! ’ 
Veilig / niet veilig; we zullen het ervaren!  De kinderen naar school / voor de ouders een 
vakantiegevoel? We zien er naar uit om de kinderen weer te ontmoeten. We zijn er graag 
voor de kinderen! We gaan weer volop aan de bak; natuurlijk met het goede groepsgevoel 
en veiligheid voorop. Daarnaast richten we ons wat aanbod betreft vooral op de 
hoofdvakken; (begrijpend) lezen, rekenen en spelling, zodat we achterstanden op dit gebied 
beperken.  
De ene dag lukt het, de andere dag nog beter!  
 

 
Het is nog even doorzetten, maar de school bruist wel van 
energie; het voorjaar tegemoet!  
 
 

Enthousiast TEAM Boswikke 

 

     
 

 

 

CORONA – MAATREGELEN 
 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief van dhr. Jan Scholte Albers, voorzitter van 

College van Bestuur. In deze brief staat informatie over maatregelen die van kracht zijn bij 

het heropenen van de basisscholen binnen Stichting Talent Westerveld.  

Hieronder geven we de maatregelen aan, die specifiek van kracht zijn op OBS De Bosrank. 

Daarnaast staat hier ook dubbele informatie in met de brief van dhr. J. Scholte Albers. 

Doordat alles in zeer korte tijd afgestemd moest worden was dit niet te voorkomen. We 

willen u zo snel mogelijk duidelijkheid geven.  

De genoemde maatregelen proberen wij twee weken uit. We evalueren ze dan en misschien 

worden nog enkele regels na de voorjaarsvakantie bijgesteld.  
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Voor ouders/verzorgers en leerlingen: 

• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. 

• Vanwege het risico van besmetting gaan de groepen niet meer door elkaar in een unit. De 

leerlingen verblijven alleen in hun eigen stamgroep. Hiervoor hebben we gekozen, omdat het 

voor de kinderen weer veilig en prettig is om in hun eigen groepje te zitten met hun eigen 

leerkracht. (De groepen zijn te groot om alleen op leeftijd te kunnen verdelen.) 

• Groep 7 en groep 8 leerlingen komen zoveel mogelijk tussen 8.15 uur en 8.25 uur op school 

en verlaten de school om 13.50 uur. De groepen 1 t/m 6 worden tussen 8.30 uur tot 8.40 uur 

verwacht op school en verlaten de school om 14.00 uur. We maken verder geen gebruik van 

gespreide begin- en eindtijden. Wel willen we kunnen vertrouwen op ieders medewerking bij 

onderstaande afspraken.   

              We denken ophopingen van ouders en leerlingen te kunnen voorkomen door: 

o gebruik te maken van eenrichtingsverkeer; ingang bij de fietsenstalling en uitgang bij 

de buitentennistafel, 

o door iedereen zich zoveel mogelijk te laten verspreiden op de grote speelplaats 

rondom de schommels, tijdens het ophalen van de kinderen. Natuurlijk werken alle 

ouders hierin mee! Ook niet gaan staan in de in- of uitgang van het schoolterrein! 

o door de leerlingen gebruik te laten maken van verschillende toegangsdeuren; 

groepen 1-2B en groep 5-6B, 5-6C ingang rode deur, groepen 7-8 gymzaal, en alle 

andere leerlingen kunnen gebruik maken van de eigen buitendeur van hun lokaal. Bij 

het wegbrengen van kleuters ’s morgens mogen de ouders meelopen tot de deur 

waar de leerkracht de kinderen ontvangt. 

• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.  

• Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel 

mogelijk zelf naar huis.  

• Ouders/verzorgers kunnen bij het brengen/halen ook buiten mondneusmaskers dragen. Dit 

wordt geadviseerd, maar is niet verplicht. Wel is het van belang om zo kort mogelijk op de 

speelplaats te zijn. Afspraken maken graag op een andere rustige plaats. 

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies op van 

de schooldirectie in overleg met de GGD. Dat betekent, dat als een kind positief wordt 

getest, de hele stamgroep in thuisquarantaine gaat. (De huisgenoten van deze leerlingen 

niet! Alleen als uw kind een positieve uitslag krijgt na 5 dagen, dan wel.)  Leerlingen en 

onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste 

contact met een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat of anders nog 5 dagen 

langer in quarantaine blijven bij niet testen. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

• Traktaties; alleen door de fabriek verpakt, per kind.  

• Alle chromebooks en andere schoolspullen moeten maandag 8 februari in een stevige tas 

mee naar school worden genomen. Pas op, dat de spullen niet nat worden door de sneeuw! 

We gaan ervan uit, dat de ouders contact met ons opnemen als een chromebook is 

beschadigd of iets dergelijks. Dan kunnen we afspraken maken over de verzekering. 
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• Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een leerling 

ziek wordt gedurende de dag, wordt hij/zij direct door een 

ouder/verzorger opgehaald. 

• Als er een groep in quarantaine moet volgt online-les indien er 

leerkrachten beschikbaar zijn.  

• Als een leerkracht live les geeft in de groep wordt er geen online 

les verzorgd voor thuis zittende kinderen. De aandacht is dan 

nodig voor de les voor de kinderen in de groep. Natuurlijk kunnen 

de kinderen wel zelfstandig thuis aan het werk met schoolwerk. 

 

Voor de leerlingen:  

• Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met  

-verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  

- als ze af en toe hoesten, 

- met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  

• Zij moeten thuisblijven als: 

- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 

incidenteel) hoest. 

- als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.  

- het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 

- het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 

een negatieve testuitslag heeft.  

• Personeel en leerlingen hoeven op school geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook 

leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden (maar: zie ‘cohortering’). 

• Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide pauzetijden op school. We maken hier 

een strak rooster voor. Ook voor de gymlessen per groep. De kinderen van verschillende 

groepen komen zo weinig mogelijk bij elkaar in de buurt. 

• Wat is cohortering? Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door afstand te 

houden, pleit het RIVM voor cohortering. Cohortering betekent dat leerlingen worden 

ingedeeld in groepen en het beperken van contact tussen deze groepen. Voor ons betekent 

dit vaste stamgroepen en vaste klassenindelingen. Hierdoor gaan we vanaf groep 3 tijdelijk 

gebruik maken van vaste opstellingen van de tafels in de lokalen; frontaal en in tweetallen of 

in vaste groepjes.  

• Als school hebben we diverse maatregelen genomen, 

waardoor wij ervoor kiezen mondneusmaskers voor 

groep 7/8 niet verplicht te stellen. Uiteraard staat het 

de kinderen vrij er voor te kiezen wél een 

mondneusmasker te dragen. We gaan met de leerlingen 

in gesprek waarom mensen in bepaalde situaties wel 

kiezen voor beschermingsmiddelen. Respect voor ieders 

keuze en situatie.  

• De kinderen wassen vaak hun handen of maken 

gebruik van handgel op aanwijzing van de leerkrachten.  

• Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 

- de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 

hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is, 

- er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

 



 

 
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021  OBS DE BOSRANK  TE HAVELTE 

 

Voor het team:  

• Volgt de aanwijzingen op in het protocol van de PO raad van 4-2-2021. 

• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. 

• De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk als in december 2020;  

hygiënevoorschriften van het RIVM.  

• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contactmomenten 

tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.  Koffie-en theekannen staan op 2 plaatsen in 

het gebouw. Geen gebruik van de teamkamer door leerkrachten.  

• Op school vindt alleen onderwijs plaats. Onderwijsondersteunende zorg misschien weer na 

de voorjaarsvakantie. Andere activiteiten zoals team-overleggen e.d. vinden online en op 

afstand plaats.  

• Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondneusmasker of face-shield dragen. Het 

dragen van een mondneusmasker wordt door het OMT niet geadviseerd, dus niet verplicht.  

• Wij houden een accurate registratie bij  van klassenindelingen en presentie. 

• Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, geldt:  

-dat we leerlingen niet onderling laten rouleren tussen verschillende groepen;  

-dat we buitenspelen en gymlessen 

zoveel mogelijk alleen organiseren 

met de eigen klas.  

• Voor onderwijspersoneel geldt op dit 

moment dat zij voorrang krijgen bij het 

testen. 

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen 

school, leerlingen en ouders de instructies 

van de directie van de school. De directie 

handelt in overleg met de GGD. 

• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet 

en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. 

• Intake nieuwe ouders; na schooltijd. Kinderen mogen wel wennen op school vanaf 3,10 jaar. 

• Verder geen externe mensen in school. Bij noodzaak; denk aan de gezondheidscheck. 

• Deuren klaslokalen staan open en de tafels worden op het eind van de middag schoon 

gemaakt. Luchten van de lokalen tijdens pauzes! 

• Krijgt een leerkracht corona dan moeten alleen de collega’s in quarantaine die langer dan 15 

min. binnen 1,5 m. zijn geweest bij deze leerkracht. Dus kan de school open blijven! 

 

 
TOETSEN, RAPPORTEN EN GESPREKKEN 
Onze planning van dit schooljaar is ‘in de corona-soep gelopen’. 
De Cito-toetsen worden zoals het nu lijkt, afgenomen in de 
weken van maandag 8 maart t/m vrijdag 26 maart. Informatie 
volgt van de groepsleerkracht. 
De rapporten worden wel uitgedeeld in de eerste week na de 
voorjaarsvakantie. Het wordt een aangepast rapport naar de 
huidige omstandigheden.  
En de kind-ouder-leerkracht gesprekken vinden ook online plaats 
in de eerste week na de voorjaarsvakantie.  
Uitnodigingen worden via Parro verstuurd. 
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GROEP 8 
We doen er alles aan om de leerlingen een goed 

laatste schooljaar te bieden. Zowel op het gebied van 

aanbod als afscheid groep 8. 

Zoals jullie weten gaat het bezoeken van de VO 

scholen dit jaar anders dan dat we dat gewend waren. 

De online-avonden zijn geweest en voor de meest 

recente informatie verwijzen wij jullie naar de websites van de verschillende scholen. Als uw 

kind in groep 8 (of in groep 7!) zit, is het goed om de websites zo nu en dan in de gaten te 

houden. 

Hier staat informatie over het vervolg en over eventuele bijzondere dagen of bijeenkomsten. 

Op het moment dat er vanuit ons weer iets georganiseerd kan worden, zullen wij jullie 

hiervan op de hoogte brengen. 

De verwijzingsgesprekken vinden in de eerste week na de voorjaarsvakantie plaats. 

Natuurlijk houden we zoveel mogelijk rekening met mogelijk opgelopen achterstanden in de 

laatste schooljaren. Daarnaast volgen we de (meeste) kinderen al meerdere jaren in hun 

schoolprestaties en functioneren. 

De inzet is om de eindtoets voor groep 8 in schooljaar 2020/21 gewoon door te laten gaan, 

zodat voor leerlingen in groep 8 dit jaar een tweede objectief gegeven bij het schooladvies 

beschikbaar is. 

Daarnaast is met alle eindtoetsaanbieders afgesproken dat we dit schooljaar in de normering 

rekening houden met opgelopen achterstanden als gevolg van de scholensluiting vanwege 

de coronacrisis vorig jaar en dit jaar. Leerlingen krijgen daarmee een toetsadvies voor het 

vervolgonderwijs dat past bij hun potentie, ook wanneer een leerling op het moment van 

afname nog niet over de daarbij behorende absolute kennis beschikt. 

 

 

 

KLEUTERGROEPEN  
Doordat er meer instroom van kleuters kwam dan 

dat de prognose ons liet zien worden de twee 

kleutergroepen groot. Gelukkig komt de Stichting ons 

hierin tegemoet en mogen we na de 

voorjaarsvakantie een derde kleuterleerkracht 

verwelkomen; juf Mirella.  Zij zal zich in de 

nieuwsbrief van maart aan u voorstellen. Mirella 

heeft al veel ervaring opgedaan met kleutergroepen en ze ziet ernaar uit om in het 

Boswikke-team te komen werken. 

Ook komt Marissa Krol (zij-instroomtraject) twee dagen per week extra bij de 

kleutergroepen werken en leren.     Informatie hierover volgt. 
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FUSIE-ONTWIKKELINGEN 
Zoals jullie vast wel hebben gelezen zijn we in een vergevorderd stadium m.b.t. een fusie van 

OBS de Veldwikke en OBS de Bosrank. 

In het proces zijn bijna alle stappen doorlopen en is de Fusie Effect Rapportage en het 

definitieve besluit tot samenvoeging van beide scholen ondertekend door beide 

Medezeggenschapsraden. 

Er is inmiddels een werkgroep vanuit de MR samengesteld die ervoor gaat zorgen dat de 

overgang voor de leerlingen zo soepel mogelijk verloopt. 

De werkgroep wordt gevormd door:  Eddy Oude Luttikhuis, Megan Huisman, Laura Teunen 

en Jolanda van Nuil. 

 

 

 

BETER ONDERWIJS SAMEN (Boswikke BOS) 
En ook de school-ontwikkeling loopt gewoon door! Als team willen we richten op verbeteren 

van ons onderwijs, iedere dag een beetje! Ook in de 

afgelopen weken hebben we meerdere keren per week als 

team overleg gehad:  

-Hoe kunnen we het onderwijs op afstand zo sterk 

mogelijk aanbieden? 

-Wat is er van ons nodig om ons zo goed mogelijk te 

kunnen richten op achterstanden? 

-Gezamenlijke Afstemming op de wijze van instructie 

geven; wij gebruiken allemaal in de hele school het 

vernieuwde EDI model. En nu maar oefenen hiermee en 

elkaar ondersteunen en feedback geven. De eerste 

positieve resultaten zien we al bij de kinderen en hun 

leerprestaties! Zie voor meer informatie hierover: 

https://www.uitgeverijpica.nl/downloads/324-expliciete-

directe-instructie 

 

 

OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22, 7971 BC Havelte – 
Telefoon: 0521-227521 – Website: https://debosrank.talentwesterveld.nl/- 

Directie: Rita Lorkeers – Email:  r.lorkeers@talentwesterveld.nl  

https://www.uitgeverijpica.nl/downloads/324-expliciete-directe-instructie
https://www.uitgeverijpica.nl/downloads/324-expliciete-directe-instructie
https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl

