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Beste ouders/ verzorgers
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief kunnen jullie o.a. meer lezen over
de geldende regels op dit moment, de personele zaken, ontwikkelingen en belangrijke data.

GELDENDE MAATREGELEN VANAF 23 MAART
Afgelopen week zijn er nog een aantal bestaande maatregelen tegen corona komen te
vervallen. Voor het onderwijs betekent dit dat het advies om twee keer per week een
zelftest af te nemen niet meer van toepassing is en dat in het leerlingenvervoer mondkapjes
niet meer verplicht zijn.
Alle verdere (basis)maatregelen blijven van toepassing:
•
•
•
•

Was vaak je handen
Nies en hoest in je elleboog
De gebouwen blijven we goed ventileren
Leerlingen blijven bij klachten thuis en neem een zelftest af of laat je testen bij de
GGD. De quarantaineregels blijven gelijk.

Zelftesten blijven vooralsnog wel beschikbaar op school. U kunt deze opvragen via de
leerkrachten.
PERSONEEL

De afgelopen periode hebben we opnieuw met elkaar ervaren hoe moeilijk het is om de
bezetting rond te krijgen. Daarbij hebben met regelmaat een beroep moeten doen op de
leerlingen en u als ouders/verzorgers.
Wij betreuren dit ten zeerste, maar hebben te maken met hoog verzuim mede door corona
en een personeelstekort. Uiteraard doen we er alles aan nieuwe collega’s te vinden!
Voor leerlingen betekent dit met regelmaat schakelen. We kunnen ons voorstellen dat
vragen of onrust oproept. Mocht u hierover contact willen, dan mag dat altijd.

Kent u iemand die belangstelling heeft in ons onderwijs? Wij staan altijd open voor een
vrijblijvende kennismaking en rondleiding op onze school.
WIST U DAT …..

Een werkgroepje bezig het verder uitwerken van het idee voor een
snoezelruimte.
Dit ook voor het schoolplein aan de Madame Curiestraat geldt waar onder
andere het klimtoestel vervangen wordt. We hopen jullie binnenkort het
ontwerp te kunnen laten zien
Donderdag 14 april het VSO een Lentemarkt organiseert.
Het VSO dit jaar weer op schoolkamp gaat. Alle leerlingen een filmpje hebben
ontvangen om te zien waar we naar toe gaan.
NIEUWS VANUIT MR

Wist je dat …
Nieuwsbrieven verstuurd worden via de mail en via Parro. Ook zijn ze te vinden op de
nieuwe website.
Er na de voorjaarsvakantie een coachingstraject gestart wordt in het SO om de
interne communicatie en het werkklimaat te verbeteren.
De schoolfotograaf geëvalueerd wordt.
Op dit moment is het ziekteverzuim hoog binnen de organisatie. Vanuit de stichting
wordt er een plan gemaakt en gekeken welke interventies hierop ingezet kunnen
worden met ondersteuning van het vervangingsfonds en bedrijfsarts.
De wensen van medewerkers al zijn bevraagd, maar dat het nog te vroeg is voor een
concept formatieplan voor volgend schooljaar.
De begroting 2022 op stichtingsniveau is vastgesteld.
Er op schoolniveau een tekort is in de begroting. Dit komt door een stijging in het
leerlingaantal en zien we pas volgend jaar terug in de financiën. Ook het hoge
verzuim en de daardoor hogere personeelslasten hebben hier invloed op.
Er innovatiebudget samen met De Springplank is aangevraagd en goedgekeurd. Een
projectgroep zal zich buigen over deze inhoud.
Er landelijk bepaald is dat er een diploma voor schoolverlaters van het speciaal
onderwijs moet komen. Aan dit VSO diploma zitten een aantal eisen. Hier wordt nog
uitgebreid aan gewerkt. De schoolverlaters van het jaar 2021-2022 zullen al een
diploma krijgen.
Er nieuwe laptops en computers komen.
Wil je meer lezen over wat we hebben besproken, kijk dan op de website.

BELANGRIJKE DATA

8 april

Studiedag (alle leerlingen zijn dan vrij)

15 april

Goede vrijdag ( alle leerlingen zijn dan vrij)

18 april

Tweede Paasdag (alle leerlingen zijn dan vrij)

25 april tot en met 6 mei

Meivakantie

11 tot en 13 mei

Schoolkamp VSO

21 juli

Laatste schooldag voor de Zomervakantie

We wensen jullie een fijn weekend!

Team De Regenboog – De Wingerd

