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                                            Nummer 8   

           17 februari 2022       

Nieuws uit het Basisonderwijs 
 

Algemeen 
Het was de bedoeling dat de nieuwsbrief vrijdag 11 februari zou verschijnen. Door een 

interne storing kon de brief echter niet verzonden worden. In deze nieuwsbrief hierdoor 

een combinatie van nieuws van vorige week (bijvoorbeeld over het verplaatsen van de 

studiedag) en nieuws van deze week (over de versoepelingen binnen het onderwijs en 

de opvang).  

 

Versoepelingen (bericht vanuit het CCT) 
Tijdens de coronapersconferentie van 15 februari jl. heeft het kabinet een versoepeling 

van de coronaregels bekend gemaakt. Vanaf maandag 21 februari zijn ouders weer 

welkom in het kindcentrum en het wordt weer mogelijk om teamvergaderingen en 

ouderbijeenkomsten te houden.  

 

Voor de week 21 t/m 25 februari geldt nog wel het dringende advies een mondkapje te 

dragen en anderhalve meter afstand te houden.  

 

Het isolatieadvies na besmetting wordt ook per 18 februari ingekort van zeven naar vijf 

dagen en het quarantaine-advies van veertien naar tien dagen, mits je 24 uur geen 

klachten meer hebt (zie https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl).  

 

Dit kan de druk op het tekort aan personeel ten gevolge van quarantaine mogelijk 

enigszins verlichten. We houden er echter rekening mee dat we nog wel een tijdje met 

afwezigheid van medewerkers te maken zullen hebben, gezien het hoge aantal 

besmettingen. 

  

https://quarantai-necheck.rijksoverheid.nl/
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Vanaf 25 februari vervalt dringend advies mondkapjes. 

Naast de versoepelingen die deze week al ingaan geldt er vanaf 25 februari geen 

dringend advies meer voor het gebruik van mondkapjes voor medewerkers en kinderen 

van groep 6, 7 en 8. Ook vervalt de anderhalve meter maatregel.  

Praktisch gezien zal dit van kracht worden met ingang van de voorjaarsvakantie. 

Uiteraard kan iedereen die dit wil een mondkapje dragen en/of anderhalve meter 

afstand houden. 

 

De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, 

hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en 

thuisblijven na een positieve test. 

 

De zelftesten blijven beschikbaar voor onze medewerkers en kinderen van groep 6, 7 en 

8. Vanaf 1 maart kunnen er zelfs meer zelftesten worden aangevraagd, ook voor de 

onderbouw, bijvoorbeeld voor ouders voor wie de zelftesten door een smalle beurs niet 

betaalbaar zijn. 

Meer informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19. 

Versoepelingen binnen het onderwijs op De 
Spreng 
Voor de COVID-periode konden jullie als ouder je kind op school naar binnen brengen. 

Hierdoor kregen jullie een beeld van hoe de kinderen er in de klas bij zaten, hoe de klas 

was ingericht en je kon de leerkracht makkelijk even aanspreken of iets doorgeven.  

 

We missen dit contact en tegelijkertijd geeft dit soms ook wat meer rust aan het begin 

van de dag en kan er op tijd begonnen worden met de lessen.   

 

Nu de maatregelen wat meer losgelaten worden (zie boven), kunnen wij jullie weer 

verwelkomen in ons Kindcentrum. Helaas laat onze huidige locatie het niet toe om in de 

ochtend alle ouders naar binnen te laten komen.  

 

We houden het daarom bij de manier van brengen zoals dat nu ook gaat.  

 

De kleuters worden gebracht op het kleuterplein waar de leerkrachten de kinderen 

ontvangen. De groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Toch willen we jullie wel de gelegenheid geven om af en toe een kijkje in de groep van 

jullie kind te nemen, de schriften in te zien of de leerkracht een korte vraag te stellen. 

Daarom kunnen jullie na de voorjaarsvakantie bij het ophalen van jullie kinderen om 

14.00 uur gerust naar binnen lopen voor een vraag aan de leerkracht of het 

bewonderen van gemaakt werk van de kinderen.   
 

Wanneer we na de zomervakantie weer terug zijn op de oude locatie zullen we de 

afspraken rondom het brengen en halen opnieuw bekijken en met jullie communiceren.   

Voorstellen Anneke Oosterom-Verploeg 

Op 1 februari ben ik gestart als interim-locatiedirecteur onderwijs op De Spreng. Ik heb 

het stokje over genomen van Tjabienne Dieleman.   

Ik zal iets meer over mijzelf vertellen. Mijn naam is Anneke Oosterom-Verploeg. Ik ben 

getrouwd en heb drie kinderen in de leeftijd van 12, 15 en 17 jaar. We wonen op De 

Hoge Enk; een buurtschap tussen Doornspijk en Elburg.   

Ik werk sinds 2020 als clusterdirecteur bij PCO Gelderse Vallei. Ik ben clusterdirecteur 

van cluster 3 (De Branding Norschoten, De Branding Veller, De Vlindertuin en Van den 

Bergh).   

In mijn werk wil ik graag het verschil maken, van betekenis zijn, er zijn voor het kind, de 

ouder en het team. Ik geniet van mijn werk als clusterdirecteur, zeker in combinatie met 

een rol als locatiedirecteur.   

De bedoeling is dat ik samen met Karin Morina de locatie aanstuur. Zij stelt zich ook in 

deze nieuwsbrief voor. Mijn primaire taak ligt bij het onderwijs. Ik zal met een aantal 

specifieke opdrachten aan de slag gaan, waaronder het voortzetten van de ingeslagen 

weg rondom Expliciete Directe Instructie, de keuze van een nieuwe taalmethode en 

leiden van het formatieproces.    

Ik ben minimaal vijf dagdelen per week op De Spreng. Relatief vaak betreft dit de 

middag, omdat ik daarmee de ochtendfiles omzeil.  

Ik kijk er naar uit om met u kennis te maken. Wilt u iets met me bespreken, mail dan 

naar directie.sh@pcogv.nl. Ik neem dan contact met u op.   

  

mailto:directie.sh@pcogv.nl
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Personeelsdag 23 maart 2022 (bericht van vorige week, van het CCT) 
Bij PCOGV vinden we het belangrijk dat onze collega’s in gelegenheid worden gesteld om 

zich te ontwikkelen en elkaar te kunnen ontmoeten. Om die reden hebben wij elk jaar 

een personeelsdag voor ons voltallige personeel. Op deze dag zijn onze kindcentra 

gesloten. Voor dit jaar staat de personeelsdag gepland op 23 maart. Juist in deze 

turbulente tijden hadden we graag een ontspannen en inspirerende dag met elkaar 

gehad. Helaas heeft onze Raad van Beheer, op advies van het Corona Crisis Team, 

moeten besluiten om deze personeelsdag te laten vervallen. In deze brief leggen we uit 

waarom, en wat dit besluit voor u als ouder betekent.  

 

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?  

Dit besluit is genomen na diverse gesprekken op diverse plekken in de organisatie over 

dit dilemma. De uitkomst van deze gesprekken is dat het moeilijk is een besluit te 

nemen waar iedereen mee in kan stemmen. Zoveel mensen, zoveel meningen. Veel 

belangen, zorgen, vragen en wensen spelen mee. Veiligheid, gezondheid, continuïteit 

van de organisatie, normen en kernwaarden van PCOGV, etc.  

 

Hoewel er veel en grootste versoepelingen van de coronamaatregelen zijn, die ook een 

dergelijk evenement toestaan, ondervinden we bij PCOGV nog steeds dagelijks de 

gevolgen van de pandemie en de maatregelen. Halflege lokalen, bezettingen die niet 

rondkomen, groepen die sluiten. De coronasituatie heeft ook gevolgen voor ouder- en 

personeelsbijeenkomsten. De behoefte is groot om bij elkaar te komen, maar onze 

branche-protocollen staan fysieke bijeenkomsten vooralsnog niet toe.  

 

Daarom heeft het Corona Crisisteam (CCT) aan de Raad van Beheer (ons bevoegd gezag) 

geadviseerd om de personeelsdag uit te stellen tot na de zomervakantie. De volgende 

overwegingen hebben geleid tot dit advies (in willekeurige volgorde): 

 
• de waarden van PCOGV dat we niemand willen uitsluiten (als gevolg van 

coronatoegangsbewijs) wegen zwaar 

• de brancheprotocollen staan fysieke teambijeenkomsten vooralsnog niet toe 

• de invloed die de huidige coronasituatie heeft op de dagelijkse praktijk in onze 

kindcentra en de veiligheidsbeleving van een aanzienlijke groep collega’s is 

moeilijk te verenigen met de gedachte om een grote groep collega’s bij elkaar te 

brengen; ook is dit lastig uit te leggen aan ouders  

• behoefte aan duidelijkheid in onzekere tijden en regelruimte voor alternatief 

programma 

 

Bovenstaande geeft de doorslag, ondanks het verlangen bij velen om elkaar te 

ontmoeten en een ontspannen dag te hebben met elkaar.  
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Wat betekent het besluit precies? 

Concreet betekent dit dat de personeelsdag met ons voltallige personeel niet doorgaat. 

Wel zijn onze kind-centra op 23 maart gesloten voor onderwijs. Onderwijsteams geven 

werkinhoudelijk invulling aan de deze ‘studiedag’.  

De kinderopvang (0-4 jaar en vakantie BSO voor contracthouders) zijn wel open (in 

tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd). 

 

Rekening houden met vrije dag voor de kinderen na de zomervakantie 

De personeelsdag wordt verzet naar een woensdag of vrijdag in de periode tussen 31 

augustus en 22 oktober (mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie). Het 

betreft dan niet een extra dag. Eén van de studiedagen van de locatie wordt ingeruild 

voor de personeelsdag.  

We zullen deze datum tijdig aan u doorgeven, zodat u hiermee rekening kunt houden. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Instroomgroep per 1 maart (vrijdag bso open) 
Vorige week woensdag is het besluit genomen dat de bso op vrijdag van 8.30-14.00 uur 

opvang gaat aanbieden. Deze opvang is specifiek voor de kinderen die tot de 

zomervakantie in de instroomgroep zitten. De ouders, die hiervoor al hun interesse 

hebben aangegeven zullen worden benaderd. Overige ouders kunnen hiervoor contact 

opnemen met de afdeling klantcontact of met Karin Morina via karin.morina@pcogv.nl. 

De uren van deze dag worden via de kinderopvangtoeslag (tarief bso) vergoed.  

Studiedag  

Op vrijdag 18 februari staat een studiedag voor alle leerkrachten gepland. Op deze dag 

staat onder andere de doorgaande lijn 0-6 centraal. Ook werken we aan een 

beredeneerd aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen het onderwijs. 

Voor de kinderen met een 52 weken contract is er op deze studiedag weer BSO. 

Oudergesprekken 
Op donderdag 10 en dinsdag 15 maart staan de oudergesprekken onderwijs (groep 1 

tot en met 7) gepland. U bent van harte welkom op ons kindcentrum.  

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven.  

Let op! Het document staat open tot en met woensdag 2 maart. 

 

https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bI

E4/edit?usp=sharing 

 
 

mailto:karin.morina@pcogv.nl
https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bIE4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X8KQa3nxyyFO5ZaF5eQS1Ab4E_toi1CtI3eToC1bIE4/edit?usp=sharing
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Veilige route naar school  
Wat ging het fantastisch de afgelopen periode! Door middel van onderstaande link 

kunnen jullie je weer opgeven. Het betreft de periode tussen voorjaarsvakantie en de 

meivakantie. De vaste gezichten hebben we laten staan, mocht dit niet uitkomen dan 

kun je jezelf uit het schema halen.  

 

https://docs.google.com/document/d/1Nwt6a6l7IMbr6nGRAz9EpuzhcgnPLSScRzeFzwUR

UfE/edit?usp=sharing 

Nieuws uit de Opvang  

 

Voorstellen Karin Morina 
Vanaf 10 januari ben ik gestart als locatiemanager a.i. van de kinderopvang op de 

Spreng en wellicht zijn we elkaar al een keer tegengekomen. Om mezelf kort voor te 

stellen; Ik ben Karin Morina, getrouwd, heb 3 volwassen kinderen (27, 23 en 19 jaar) en 

ik woon in Rheden, vlak bij de Posbank, een groot bos- en heidegebied waar ik 

regelmatig wandel. Na het afronden van mijn beroepsopleiding heb ik een aantal jaar in 

de gehandicaptenzorg gewerkt en ben inmiddels 30 jaar werkzaam binnen de 

Kinderopvang. Een hele tijd, maar de wereld van de kinderopvang is als de beste jas die 

me past. Sinds mei 2021 ben ik gestart bij PCO en hoop ik mijn kennis over 

kinderopvang met veel mensen te kunnen delen. Naast de aansturing op de Spreng ben 

ik ook manager van de afdeling Planning op kantoor, waar ik samen met het team net 

de overgang naar een nieuw kindplannings-systeem heb gerealiseerd. En wie ben ik dan 

als mens? Een echt mensen-mens! Ik werk graag vanuit de verbinding en het inzetten 

van ieders talent en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We maken er 

immers met elkaar een kwalitatief goed en mooi kindcentrum van, ieder vanuit zijn 

eigen functie/rol. Ontwikkelen en innoveren doe ik graag, waarin een visie dat meegaan 

in 'de tijd' en inspelen op dat wat voor kinderen nodig is, ook richting toekomst, een 

grote drijfveer is. 

Ik ben 3 tot 4 dagdelen aanwezig op de Spreng, maar voor het team de gehele week 

bereikbaar. Heeft u vragen of wilt u iets met mij bespreken, ik ben het beste via de mail 

te bereiken, karin.morina@pcogv.nl. 

  

https://docs.google.com/document/d/1Nwt6a6l7IMbr6nGRAz9EpuzhcgnPLSScRzeFzwURUfE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Nwt6a6l7IMbr6nGRAz9EpuzhcgnPLSScRzeFzwURUfE/edit?usp=sharing
mailto:karin.morina@pcogv.nl
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Nieuwe collega’s 
Op 1 maart zal Denise starten als nieuwe collega gaan starten binnen de kinderopvang. 

Zij zal ingezet worden op de groep van 0-4 en de peutergroep.  

En u heeft inmiddels als kennis kunnen maken met Jochem, onze nieuwe collega bij de 

bso. Jochem is alle middagen op de bso aanwezig. Beide collega’s zullen zich in een 

volgende nieuwsbrief voorstellen.  

Vacature  

Ondanks onze twee nieuwe collega’s, hebben we nog drie vacatures, deels voor de 

vervanging van Gerrie en Danielle. Deze verschijnen binnenkort op 

https://werkenbijpcogv.nl.  

Ook hierbij geldt; mocht u iemand weten? Laat het ons weten!  

Personeelstekort 
Via Konnect hebben de ouders van de kinderopvang een brief ontvangen, over een 

tijdelijke maatregel die we met ingang van 10 februari jl. hebben ingevoerd. Deze brief 

beschrijft waarom we voorlopig geen externe medewerkers inzetten om diensten op 

groepen in te vullen.  

Inschrijven kinderopvang 
Aanmelden voor de kinderopvang kan vanaf nu via de website door bovenaan te klikken 

op ‘inschrijven kinderopvang’. 

 

Belangrijke data 
Vrijdag 18 februari   Studiedag onderwijs (alle leerlingen vrij)  

28 febr. t/m 4 maart   Voorjaarsvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt niet op vrijdag 11 maart 2022, maar tegelijk met het 

rapport op vrijdag 18 maart.  

 

 

https://werkenbijpcogv.nl/
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