Nieuwsbrief 5
Terneuzen, 25 januari 2022
Beste ouders/ verzorgers van de leerlingen van (V)SO De Regenboog/ De Wingerd,
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief. In deze brief informeren wij u o.a. de nieuwe
maatregelen, de ontwikkelingen rondom het ontwikkelingsperspectief, onze nieuwe
website en nieuws vanuit de MR.
2022
We staan weer aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Voor ons als school betekent
dit dat we ook een nieuw jaarplan zullen maken met onze doelen voor het komende jaar.
Door middel van deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de nieuwe
ontwikkelingen. We nemen u al een beetje mee in onze plannen…

-

-

- Zo zullen we op korte termijn aan de slag gaan met
nieuwe laptops en computers. Afgelopen jaar zijn we
overgestapt op een nieuw ICT systeem en om optimaal
te kunnen werken horen daar ook nieuwe computers
voor leerlingen en medewerkers bij.
- We gaan nog gerichter kijken welke ondersteuning
leerlingen nodig hebben op het gebied van sociale – emotionele ontwikkeling. Dit
doen met behulp van Zien wat het sociaal emotioneel functioneren van de
leerlingen in kaart brengt.
Op het lesrooster van het SO en VSO moet ook het vak burgerschap staan.
Uiteraard besteden we hier door middel van de leerlingenraad en Young Impact
nu al volop aandacht aan. We gaan kijken op welke wijze we dit vak nog beter op
de kaart kunnen zetten binnen onze school.
Op het gebied van samenwerking gaan we onderzoeken hoe we de
samenwerking met SBO de Springplank kunnen versterken, vindt er uitwisseling

-

plaats met leerkrachten vanuit het regulier onderwijs en gaan we het succes van
de samenwerking met De Sprong en De Argo verder door ontwikkelen.
Ook hopen in en rond de school wat aanpassingen te kunnen gaan doen. U kunt
hierbij o.a. denken aan een nieuw speeltoestel en een snoezelruimte.

Nieuwe quarantaine maatregelen
Dinsdagavond heeft het kabinet aangepaste coronamaatregelen bekend gemaakt. Voor
het onderwijs zijn de nieuwe regels voornamelijk gericht op de quarantaine regels.
-

-

-

Leerlingen hoeven niet meer in quarantaine als een huisgenoot besmet is of als ze
in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is, als ze geen klachten
hebben en leerlingen vanaf 12 jaar moeten hierbij ook dagelijks een negatieve
zelftest hebben.
Als er erg veel besmettingen in een klas zijn, kan de school in overleg met de GGD
toch besluiten een klas in quarantaine te plaatsen.
Leerlingen mogen niet naar school als zij klachten hebben die kunnen wijze op
een coronabesmetting.
Leerlingen mogen niet naar school als positief getest zijn op het coronavirus. Ook
als ze dan geen klachten hebben, blijven ze thuis volgens de richtlijnen van het
RIVM en de GGD.
Het is een dringend advies dat leerlingen twee keer per week thuis een zelftest
doen. De zelftesten zijn op te vragen bij de school.

Alle overige regels blijven van kracht. Iedereen (vanaf 12 jaar) draagt een mondkapje in
de gangen en gesprekken blijven vooralsnog digitaal plaatsvinden.

Website
Heeft u al een kijkje genomen op onze nieuwe website
www.deregenboog-dewingerd.nl
Heeft u tips voor ons of mist u informatie, dan kunt u dit
aangeven door een mailtje te sturen naar regenboogwingerd@ozeo.nl

Ontwikkelingsperspectief
We hebben u eerder geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het nieuwe
ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staat de uitstroomprofiel met een
onderbouwing bestaande uit o.a. bevorderende en belemmerende factoren en welke
ondersteuning en begeleiding uw zoon / dochter nodig heeft.
Tijdens de oudergesprekken in juni / juli zullen we het nieuwe OPP met u bespreken.
Op dit moment wordt voor iedere leerling dit plan gemaakt en ingevuld.
Mochten hiervoor actuele onderzoekgegevens nodig zijn, zal onze orthopedagoog

Manou van den Branden uw toestemming vragen voor een onderzoek of actuele
gegevens opvragen en deze uiteraard ook met u bespreken.
Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Wist je dat…
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

De MR u als ouders / verzorgers vanaf nu in de nieuwsbrieven kort zal
informeren over wat er in de laatste vergadering is besproken.
De personeelsgeleding van de MR en het MT in gesprek gaan over hoe de interne
communicatie en het schoolklimaat nog verder verbeterd kan worden
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting door de fusie te
groot is en ze graag willen inkrimpen. Ze hebben de MR gevraagd om mee te
denken.
Het personeel op school zo optimaal mogelijk wordt ingezet om de groepen zo
‘normaal’ mogelijk te laten draaien. Door de huidige protocollen en de
afwezigheid van verschillende collega’s is opvang helaas niet altijd een optie.
Soms zullen groepen zelfs thuis moeten blijven.
Het ziekteverzuim momenteel 15,9% is t.o.v. 3% in een ‘normaal’ jaar.
De leerlingen van zowel het SO als het VSO zo veel als mogelijk gym krijgen. Dit
door middel van de eigen (vak)leerkracht of in projectvorm zoals de schooljudo.
Er voor het personeel een loonsverhoging met terugwerkende kracht komt door
CAO-aanpassingen.
De NPO-gelden o.a. de volgende bestemmingen zullen krijgen: ICT, groeps-PMT,
schooljudo, schoolplein, snoezelruimte
Personeel al op korte termijn een wensenlijst krijgt om in te vullen voor het
nieuwe schooljaar. Dit omdat er mogelijk enkele collega’s met pensioen gaan en
er dan vacatures uitgezet kunnen worden.
De Regenboog- Wingerd een aanvraag heeft gedaan samen met de Springplank
voor het innovatiefonds.

Wilt u meer lezen over wat de MR heeft besproken, kijk dan op de website.

Contact met de school
regenboog-wingerd@ozeo.nl

31 januari t/m 4 februari Oudergesprekken
7 februari

Bezoek Rijksmuseum VSO D groepen

25 februari

Carnaval

28 februari t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

De nieuwsbrieven zijn voortaan ook te vinden op onze website.
We wensen u een fijn weekend toe!
Met vriendelijke groet,
Het team van De Regenboog – De Wingerd

