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COVID-19 maatregelen in de praktijk
Een nieuwe werkelijkheid; dat is het toch wel aan het worden. De maatregelen zorgen voor
een nieuwe omgang met zaken en dit heeft natuurlijk consequenties voor de dagelijkse
praktijk. Hieronder een aantal voorbeelden die met regelmaat op onze school aan de orde
zijn:







Specialisten die regelmatig onze school bezoeken, werken achter spatschermen,
hebben handschoenen aan en dragen een mondkapje in de verkeersruimtes.
Verplicht? Nee, maar wel geadviseerd.
Docenten die op meerdere scholen actief zijn, zijn helaas niet welkom op school.
Geen HVO/GVO, geen culturele activiteiten en geen buurtsportcoach bijvoorbeeld.
Vergaderen, prima, maar wel digitaal. Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot
elkaar en zijn niet met grote groepen in 1 ruimte.
Koffie drinken met de hele club zit er dus niet in.
Installateurs van digiborden? Welkom maar mondkapje op.

Lastig, maar niet onuitvoerbaar. HVO en GVO proberen we bijvoorbeeld met werkbladen te
organiseren voor de midden en bovenbouw. De meest flexibele personen in school? De
kinderen. Over het algemeen genieten ze iedere dag en zien we een mooie glimlach.
Sinterklaas in het dorp
21 november arriveert Sinterklaas in Donkerbroek. Uit betrouwbare bron hebben we
vernomen dat dit op Facebook van dorpsbelang en de burgemeester “live” is te volgen.
Ook op de website van Donkerbroek is de intocht te zien! Vrijdag 4 december verwachten
we de Sint op school. Hierover ontvangt u nog nader bericht!
Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de
toets resultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toets resultaten kunnen worden
gemaakt helpen ons om onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met
externen zoals de Onderwijsinspectie leggen we toets resultaten voor. Stichting Comprix deelt

ook toets resultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met instanties zoals het CBS
(Centraal Bureau voor de Statistiek) en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs).
Dit vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en van
het onderwijs in heel Nederland. Het beschikbaar stellen van toets resultaten is daarom een
gerechtvaardigd belang. De uitwisseling van toets resultaten vindt altijd geanonimiseerd
plaats. De uitgewisselde gegevens zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft als doel om de
persoonsgegevens van leerlingen te beschermen. Toets resultaten zijn echter geen
persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook geen toestemming aan ouders vragen voor
deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toets resultaten van uw eigen kind. Uw
bezwaar kunt u kenbaar maken aan de directeur van de school: directie@detwirrewyn.nl.
Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en de uitwisseling van Toets
gegevens? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming bij de Stichting
Comprix (sjoerd.bonnema@comprix.nl).
Studiedagen
Ieder jaar nemen we een aantal studiedagen op in ons vakantierooster. Deze dagen
gebruiken we om kennis te vergaren, onderwijsontwikkelingen te activeren, ons onderwijs en
opbrengsten te evalueren en bij te stellen enz. enz. Het vakantierooster kun u raadplegen op
www.detwirrewyn.nl .
Ook dit schooljaar hebben we een aantal datums opgenomen in het vakantierooster. Er
staan vijf dagen benoemd. We passen dit aan naar drie dagen, te weten:
Vrijdag 27 november, donderdag 21 januari en woensdag 19 mei.
De dagen in maart (3 en 4 maart) komen te vervallen. Wilt u hier rekening mee houden? De
kinderen gaan die dagen gewoon naar school.
Voor volgende week vrijdag staat de eerste studiedag gepland. De kinderen zijn dan vrij van
school.
Datums
27 november:

Studiedag personeel, kinderen zijn vrij van school

4 december:

Sinterklaasviering, normale schooltijden

17 december:

Kerstviering

18 december:

12 uur start Kerstvakantie voor alle kinderen t/m 3 januari

11 januari:

Start van de toets weken. Cito M afname

Fijn weekend,
Het schoolteam van de Twirrewyn
Onze INFO publiceren we ook op de website. Heeft u nog vragen of aanvullingen? Neem dan vooral contact op via
directie@detwirrewyn.nl

