
 
  
   
  
 
 

12 juni 2020 

O P E N B A R E  D A LTO N  B A S I S S C H O O L  B I N N E N  D E  V E S T E  

Ratel  

 
AGENDA 

   Woensdag 1 juli  Studiedag, leerlingen vrij. 

   

UNIT INDELING 

 

 

 

 

 

 Unitindeling volgend schooljaar; Binnen de Veste - regulier 
Naast het aanbod wat we nu en de rest van dit schooljaar aan de kinderen geven, is het 
team ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
 
Zoals het er nu uitziet blijft de verdeling van teamleden in de onder-, midden- en 
bovenbouw hetzelfde. 
 
Wat betreft de onderwijsinvulling gaan we verdere stappen zetten richting het door ons 
gewenste onderwijs waar we, onder andere, nog betere afstemming hebben op de 
behoeftes van alle kinderen. 
We gaan uiteraard weer werken met een unit onderbouw (‘groep’ 1/2/3), middenbouw 
(‘groep’ 4/5/6) en bovenbouw (‘groep’ 6/7/8).   
 
De keuze om de kinderen van groep 6 in de midden- en bovenbouw in te delen heeft te 
maken met volgende stappen die wij maken in ons onderwijs. We hebben zo letterlijk 
de ruimte om een evenwichtige verdeling te maken in aantallen per unit. Gedurende de 
schooldag komen de kinderen van groep 6 toch regelmatig met elkaar in aanraking 
(bijvoorbeeld bij een aantal instructiemomenten, zelfstandig werkmomenten, pauzes, 
gymnastiek, enzovoort).  
De conceptverdeling van kinderen over de units communiceren wij zo spoedig als 
mogelijk.   
 

 

    

THUIS WERKEN 

 

 Vanwege de extra corona-maatregelen merken wij dat er behoorlijk wat kinderen zijn 
die bijvoorbeeld ‘slechts’ verkouden zijn, maar niet naar school mogen komen. Deze 
kinderen ontvangen we onder normale omstandigheden uiteraard gewoon op school. 
Dat is vervelend voor iedereen, maar is een consequentie van de aanpak in deze tijd. 
 
In het geval kinderen thuis moeten blijven, maar zich niet echt ziek voelen vragen wij u 
te stimuleren dat de kinderen het schoolwerk zo goed als mogelijk blijven uitvoeren. De 
leerkrachten geven zelf fysiek les, dus kunnen nu moeilijker op afstand aansturen, maar 
zaken als verder werken aan de weektaak en dergelijke kan in veel gevallen wel thuis 
plaatsvinden. 
 

 

    

RAPPORTMAPPEN 
 We missen op school nog een aantal rapport/portfolio mappen van kinderen.  

 
Wilt u deze zo spoedig mogelijk met uw kind mee terug geven naar school. 
 

 

    

GYM 
 Bij goed weer gaan de groepen 3 t/m 8 vanaf donderdag 18 juni weer gymmen. We 

doen dit buiten, gymkleding is dan niet nodig, maar de kinderen moeten wel schoenen 
aan (geen slippers o.i.d.). Verder is het raadzaam om makkelijk zittende kleding aan te 
trekken. Groep 6 t/m 8 gaan op de fiets naar de buitensportlocatie. Zij vertrekken 's 
morgens om half 9! 
 

 

    



 O P E N B A R E  D A LTO N  B A S I S S C H O O L  B I N N E N  D E  V E S T E          Z I E R I K Z E E  

 
 

OUDERBIJDRAGE 

 

 

 Ouderbijdrage 2019/2020 en COVID-19. 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Het huidige schooljaar is een bewogen jaar waarbij veel dingen anders gelopen zijn dan 
we allemaal verwacht hadden.  
Ook raakte dit de bestedingen welke we als Ouderraad wilden doen met behulp van uw 
ouderbijdrage. 
 
Omdat veel evenementen niet door zijn gegaan ten gevolge van de Corona-crisis is een 
groot deel van het jaarbudget niet gebruikt. Logischerwijze hebben we als OR dit dus 
ook niet aan overige zaken uitgegeven. 
 
Als verantwoordelijk orgaan voor de juiste en verantwoorde besteding van uw 
ouderbijdragen hebben wij de schoolleiding voorgesteld om hier iets mee te doen. 
 
Wij maken tegen het einde van dit schooljaar de balans op en bepalen dan welk deel 
van de ouderbijdrage er als "tegoed" mee kan naar het volgend schooljaar. Dit zal 
gebaseerd zijn op de begroting en de daadwerkelijk gemaakte kosten. 
 
Dit houdt in dat de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 die dit jaar de ouderbijdrage 
hebben overgemaakt in het schooljaar '20/'21 een eenmalige korting -ter grootte van 
het tegoed van dit jaar- krijgen op het standaardbedrag.  
Voorbeeld: Stel dat de korting 10 euro per kind is en het schoolgeld van komend jaar 45 
euro per kind, dan betaalt u volgend jaar 35 euro, met de vermelding "Tegoed 19/20". 
 
Ten overvloede wellicht, maar dit geldt uiteraard alleen voor ouders/verzorgers die dit 
jaar betaald hebben. 
 
Let op: Voor de huidige groep 8 geldt dit niet, hen wordt een alternatief aangeboden 
voor het geannuleerde schoolkamp waar het begrote budget voor gebruikt gaat 
worden. Hierover wordt u als ouder/verzorger van een leerling in groep 8 nog separaat 
geïnformeerd.  
 
Zodra het kortingsbedrag/tegoed bekend is voor gr 1 t/m 7 zal dit bekend gesteld 
worden! 
 
Mocht u problemen hebben met bovenstaande oplossing dan kunt u dit kenbaar maken 
bij Jeroen Nouwens en/of Jannie Kunst. 
 
 
Namens de Ouderraad, 
 
Remco Odijk 
Voorzitter 

  

     

 
    


