
 

Torenpraat 
Schooljaar 2020-2021 

5 februari ‘21 

Opening van de school 

Maandag 8 februari 
Als team hebben we zorgvuldig nagedacht over de manier waarop 
wij willen bijdragen aan een stevige basis voor elke leerling. In 
overleg met de MR hebben we gezocht naar een invulling die 
passend is bij de missie van onze school. “De Toren: Samen Lerend 
Ontwikkelen.”  

 

Schooltijden 
Op lesdagen geven we les van 8.30 tot 14.00 uur, zoals u gewend 
bent. Er komt een verlengde inloop die van 08.15 – 08.45 uur 
duurt, zodat we het naar school gaan kunnen spreiden.  

Leerlingen uit de bovenbouwunit: 

• komen zoveel mogelijk zelf naar school; 

• gebruiken de hoofdingang; 

• dragen een mondkapje buiten ‘de klas’ of ‘het 
leerplein’ dus op de gang en de trap. 

 
Leerlingen uit de middenbouwunit: 

• gebruiken de achteringang; 

• ouders van kinderen blijven bij het halen en brengen 
buiten de school en van het plein en houden afstand.   
 

Leerlingen uit de onderbouwunit;  

• gebruiken de onderbouw-ingang (achter); 

• ouders van kinderen blijven bij het halen en brengen 
buiten de school en van het plein en houden afstand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANK U WEL! 
Afstandsonderwijs 

Vandaag hebben we er vijf weken 
afstandsonderwijs op zitten. Al 
die tijd gaven de juffen les aan 
gezichtjes op het scherm, krijgen 
kinderen dagelijks één of 
meerdere malen instructie via de 
Chromebook en vragen we van u 
om (thuis)werken te combineren 
met het begeleiden van het 
thuisonderwijs. Dank u wel 
daarvoor! Dank u wel dat u uw 
kind aanspoort als hij of zij het 
moeilijk vindt, dank u wel dat u 
elke dag alles zo organiseert dat 
de kinderen ‘naar school’ kunnen, 
dank u wel dat u uw zorgen, maar 
ook successen met ons deelt! 
Zonder uw hulp en betrokkenheid 
kregen we het niet voor elkaar.  

Vanaf volgende week mogen we 
weer open. In deze Torenpraat 
zullen we de voornaamste 
afspraken en maatregelen met u 
delen. 

Wij kijken er naar uit de kinderen 
maandag weer te mogen zien!  

Groetjes,  Het Team van De Toren 
Een nieuwe opmaak van de nieuwsbrief, helemaal passend bij onze 
nieuwe website. Heeft u er al een kijkje op genomen? Op 
www.rkbsdetoren.nl  vindt u alle belangrijke informatie over de 
school. Zoals de schoolgids, de vakantieplanning, de Torenpraat etc.  

 

 

http://www.rkbsdetoren.nl/


 
 

Units 
We werken in de vaste units, met vaste leerkrachten en onderwijsassistenten. Elke unit maakt gebruik 
van haar eigen lokalen, leerplein en toiletten. Kinderen van verschillende units blijven gescheiden. 
Binnen de MB en BB-unit werken we met vaste teams van maximaal 4 kinderen.  
 
Thuisblijven 
Leerlingen en personeelsleden die last hebben van (lichte) Corona-gerelateerde klachten, mogen niet 
naar school. Zij blijven thuis en het advies is om zich te laten testen. Wanneer een leerkracht (ziek) thuis 
is en een andere collega uit de unit de lessen niet over kan nemen, gaan we over op afstandsonderwijs.  
 
Besmetting  
Omdat we zorgen dat we binnen de MB en BB-unit met vaste teams werken, kan wanneer een leerling of 
een leerkracht positief getest is, worden bekeken welke leerlingen in quarantaine gaan. In overleg met de 
GGD wordt bekeken of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten en niet 
de gehele klas in thuisquarantaine hoeft. 
Bij een negatieve test kunnen leerlingen (en leerkrachten) na vijf dagen weer naar school komen. Als er 
niet getest wordt, moet het kind nog 5 dagen in quarantaine blijven.  
 
Tijdens een quarantaine periode krijgen de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op afstand.  
 
Vervangingen 
Bij afwezigheid van leerkrachten of onderwijsassistenten mogen we deze niet vervangen. Ook intern 
kunnen we leerkrachten niet uitwisselen. Dit om het risico op besmettingen te beperken. Het unit-
onderwijs zorgt ervoor dat we ‘wendbaar’ zijn wanneer er zieke collega’s zijn, maar het kan voorkomen 
dat we bij een zieke of afwezige collega, kinderen naar huis moeten sturen. Indien zich dit voordoet 
zullen leerlingen onderwijs op afstand krijgen.  
 
Na schooltijd 
Bij het uitgaan van de school zullen de leerkrachten mee naar buiten lopen. Indien u behoefte heeft aan 
een praatje of contact met de leerkracht kunt u -op afstand- buiten even contact zoeken met de juf.  
Daarnaast geldt dat u de juffen via Parro of mail altijd kunt bereiken om een afspraak te maken voor een 
video- of telefoongesprek.  
 
Leerkrachten en onderwijsassistenten gaan nadat alle kinderen naar huis zijn ook meteen naar huis. Zij 
zullen vanaf huis hun voor- en nawerk doen. Bord- en werksessies (‘vergaderingen’) gebeuren online.  
 
 
Schoolspullen terug naar school 
Maandag 8 februari neemt iedereen alle schoolspullen weer mee terug naar school. De Chromebooks 
worden opgeladen mee gegeven. Eventuele beschadigingen graag melden bij de groepsleerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Van de MR 

Tips en tops 
Op 28 januari zijn we als MR weer via de digitale 
weg bij elkaar gekomen.  

De vorige keer hebben we als MR aangegeven dat 
we als ouders graag willen zien wat er binnen de 
muren van de Toren gebeurt. Deze vraag hebben we 
nogmaals weggelegd. Het idee waas wel opgepakt, 
echter heeft de sluiting van de school ervoor 
gezorgd dat dit nog niet gelukt is. Wordt vervolgd 
dus! 

In de aanloop naar deze vergadering is er door 
Lenneke binnen verschillende klassen een vraag 
gesteld naar tips en tops vanuit de ouders. 
Natuurlijk gaat het dan over het thuis leren. Naast 
een hoop tops, waren er ook wat tips. Deze hebben 
we besproken. Veel van deze tips kun je als ouder 
vrij snel kwijt bij de leerkracht. Zij kan er dan met 
u over sparren en waar mogelijk dit snel oppakken.  

 

Schroom dus niet om tips en andere zaken waar u 
tegen aan loopt met de leerkracht te bespreken! 
Ook tops zijn natuurlijk altijd welkom!  

Via deze wijze proberen we jullie zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van onze 
bespreekpunten. Dit zijn vooral zaken met 
betrekking tot het instemmen en/of het 
uitbrengen van advies van beleidszaken Voor 
vragen hierover kun je zeker bij ons terecht via 
mr.toren@dewaarden.nl ! 

Groetjes van de MR 

Lenneke Derks, Robèrt van Vlimmeren, Diana 
Schalk en Victorine van Bijsteren 

   

Belangrijke 
data 

 

 

 

Vrijdag 12 februari 
Maandag 15 februari 
Maandag 22 februari 
 

Leerlingen 12.00 uur uit 
Start voorjaarsvakantie 
Gewone lesdag (GEEN STUDIEDAG) 
 

 


