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Planning oktober: 

-  9 oktober concert Fluitersbende met Excelsior 
- 19 t/m 23 oktober herfstvakantie  
- 29 oktober studie middag - de kinderen zijn alleen ‘s middags vrij  

Alle data zijn ook terug te vinden in de kalender van de schoolapp en op de website.  
 

Inspectiebezoek 
Op 1 oktober heeft de inspectie van het onderwijs online contact gehad met de PWA. Het 
is inmiddels bijna 5 jaar geleden dat inspectie een groot onderzoek op onze school heeft 
uitgevoerd. Deze keer was het een themaonderzoek.  Inspectie voert nu op een nieuwe 
wijze onderzoek uit. Ze komen niet meer op alle scholen maar hebben contact met het 
bestuur. Het bestuur moet laten zien dat de kwaliteit op de scholen in orde is. Op de 
scholen worden dan kleine onderzoeken uitgevoerd die themaonderzoeken worden 
genoemd.  
De vraag die de inspecteur ons heeft gesteld is hoe wij de kwaliteitsverbetering op onze school in 
verband brengen met onze leerlingpopulatie. We leggen hier eerst uit wat voor leerlingpopulatie onze 
school heeft, want die is bijzonder.  
In alle groepen van onze school zitten leerlingen met een grote diversiteit aan niveaus van leren. Dit is 
de afgelopen 5-8 jaar veranderd. Jaren geleden hadden we nog een grote groep leerlingen die op een 
gemiddeld niveau de les konden volgen met daarnaast wat leerlingen die aan de boven- en de 
onderkant extra begeleiding nodig hadden. Deze groep van gemiddelde leerlingen is de afgelopen 
jaren veel kleiner geworden op onze school. We zien nu in alle groepen een grote diversiteit aan 
niveaus van laag naar hoog. Dit betekent dat de leerkracht aan veel verschillende niveaus tegemoet 
moet komen, als we alle kinderen zo goed mogelijk willen helpen in hun ontwikkeling. Dat maakt het 
lesgeven op onze school best wel ingewikkeld. De cijfers die tegenwoordig beschikbaar zijn over de 
scholen tonen ook aan dat slechts ongeveer 4% van de scholen in Nederland een nog groter verschil in 
niveaus heeft, oftewel op 96 % van de Nederlandse scholen is het verschil in niveaus in de klassen 
(veel) kleiner. Dit laat zien dat onze leerlingpopulatie bijzonder is. 
De inspecteur wilde van ons horen hoe we werken aan de kwaliteit van onderwijs om tegemoet te 
kunnen komen aan deze diversiteit van niveaus in de groepen. 
We hebben laten zien dat we hieraan werken door de manier waarop we de begeleiding van de 
leerlingen vorm geven, door hoe we bijvoorbeeld een keuze hebben gemaakt voor de nieuwe 
rekenmethode en door hoe we de leerlingen betrekken bij hun eigen ontwikkeling, het eigenaarschap 
versterken. De inspecteur vond het heel belangrijk om te zien dat we dit ook als team echt gezamenlijk 
neerzetten. Alle nieuwe ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben ingezet, helpen ons om aan 
die diversiteit in niveaus tegemoet te komen. 
De inspecteur was erg tevreden over wat we doen op school. Ook laten de uitslagen van de 
eindtoetsen van de afgelopen jaren zien dat wij, ondanks deze grote diversiteit, het toch voor elkaar 
krijgen om boven het landelijk gemiddelde te scoren. Het was fijn van de inspecteur te horen dat zij 
zeer tevreden is over ons onderwijs.  
Ze had nog wel een aandachtspunt. We hebben laten zien duidelijke concrete doelen te stellen in wat 
we willen bereiken, maar we kunnen nog verbeteren in hoe we evalueren of we deze doelen ook echt 



bereikt hebben. Duidelijke feedback van de inspecteur, die we ons zeker ter harte zullen nemen.  
Omdat we het goed doen zal het een aantal jaren duren voor de inspecteur onze school weer komt 
bezoeken. Er komt geen verslag of beoordeling over dit themaonderzoek, slechts een korte notitie op 
de website van inspectie. 
 
We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben neergezet. Dit lukt ons vooral ook door het als team 
samen te doen. Ons motto werkt:  elke dag samen een beetje beter. 
 

Afspraken in verband met corona 
Helaas gaat het op dit moment niet goed met de verspreiding van het virus en daarom moeten we met 
elkaar weer extra ons best doen om de maatregelen die de overheid stelt te volgen, om het virus de 
baas te worden. Voor school betekent dit dat de eerder gestelde maatregelen vanaf nu weer zullen 
worden aangescherpt. Dat betekent dat: 

- ouders/bezoekers nog steeds niet zonder afspraak in de school mogen komen. Ook niet voor 
het afgeven van een tas voor een kind. Deze mogen bij de ingang aan een personeelslid 
gegeven worden die het naar het kind brengt. Er is altijd wel iemand in de buurt van de 
hoofdingang aanwezig; 

- ouders/bezoekers moeten de hoofdingang gebruiken voor in- en uitgaan van de school. Daar 
de handen desinfecteren en de gegevens op de lijst achterlaten; 

- we gaan afspraken met ouders weer zoveel mogelijk online doen. In uitzonderingsgevallen 
kunnen gesprekken nog op school worden gepland. 

- ouders van groep 1/2 die hun kinderen ‘s ochtends op het plein komen brengen worden 
dringend verzocht hun kind bij de leerkracht te brengen en dan meteen het plein weer te 
verlaten. Nu blijven ouders toch staan en dat is niet de bedoeling. Graag de kinderen voor 8.30 
brengen, vanaf die tijd gaat het hek dicht. 

- bij het brengen en ophalen van de kinderen bij de onderbouw verzoeken we iedereen dringend 
om niet in het looppad tussen straat en het plein te gaan staan. Daar moet iedereen doorheen 
kunnen en de 1,5 mtr. afstand kunnen bewaren. Verzoek dus om op afstand van dit looppad te 
wachten; 

- bij verjaardagen graag een fabrieks voorverpakte traktatie meegeven, dus niet een 
zelfgemaakte traktatie en die verpakken; 

- kinderen voordat ze naar school komen thuis al een keer de handen goed laten wassen. 
 

Wat doen we als er geen leerkracht is voor de groep omdat die getest moet worden of corona heeft en 
niet mag komen werken? Ons doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat we groepen naar huis 
moeten sturen. We gaan het proberen als volgt op te lossen: 

- als eerste proberen wij via de vervangingspool een vervanger te krijgen. Lukt dat niet dan… 
- kijken we eerst of we intern mensen hebben die een groep over kunnen nemen. Dit betekent dan 

wel dat andere taken of begeleiding van leerlingen misschien tijdelijk niet door kunnen gaan; 
- als we niet voldoende mensen hebben dan moeten we één of meer groepen naar huis sturen. 

Dan maken wij de keuze om de groepen 3-4-5 zo lang mogelijk op school te houden omdat voor 
deze groepen afstandsonderwijs moeilijker is dan voor de overige groepen. Dat betekent dat we 
een groep 1/2 of groep 8 naar huis zullen sturen om een leerkracht vrij te maken die dan een 
middenbouw groep over kan nemen. Ook kunnen de twee groepen 7 samengevoegd worden 
omdat ze kleiner zijn en dat we zo een leerkracht vrij kunnen spelen. 

- als het meerdere dagen duurt kunnen ook groepen wisselend naar huis gestuurd worden zodat 
de kinderen misschien maar 1 dag thuis zijn; 

- groepen die één of twee dagen thuis zijn krijgen werk mee om thuis te maken of kunnen thuis via 
Snappet de lessen blijven maken. Instructie op afstand is dan alleen mogelijk als er een 
leerkracht voor beschikbaar is; 

- als een groep(en) langere tijd naar huis wordt gestuurd dan wordt afstandsonderwijs weer 
ingezet. Dit geldt ook als de school volledig gesloten moet worden. 



We doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten lopen voor alle kinderen. Maar als 
dat niet kan hebben we ook de hulp van ouders nodig om hun kinderen thuis op te vangen. We zullen 
ouders uiterlijk voor 20.00 uur ‘s avonds informeren via de mail en een pop-up bericht via de schoolapp, 
als de kinderen thuis moeten blijven, zodat ouders nog kunnen regelen hoe hun kind thuis wordt 
opgevangen.  
We vinden het heel belangrijk dat we de kinderen iedere dag op school kunnen blijven ontvangen. Des te 
belangrijker dat ook ouders de maatregelen goed in acht nemen, ook op en voor het schoolplein. 
 

Fruitdagen op donderdag en vrijdag 
Graag weer even aandacht voor de fruitdagen op donderdag en vrijdag. Op die dagen brengen de 
kinderen alleen groente of fruit mee voor het 10 uurtje in de ochtend. Geen koeken of i.d. Dit wordt dan 
weer aan het kind mee teruggegeven naar huis. 
 

Presentaties van de groepen 
Afgelopen vrijdag hebben de leerkrachten van hun groep een presentatie naar de ouders verstuurd. We 
waren van plan om dit schooljaar een informatieavond per groep voor de ouders te houden, maar 
vanwege de corona was dat niet mogelijk. Daarom nu de presentaties waarin de leerkrachten met de 
ouders delen waar dit schooljaar zoal aan gewerkt wordt in de groep. 
De links voor de presentatie zijn tot eind van deze week beschikbaar. Daarna gaan ze op slot vanwege 
de privacyregelingen. Veel kijkplezier. 

 
Gymschoenen aan in school 
De zomer is voorbij en het weer wordt slechter met meer regen. Dit betekent dat er met de schoenen 
weer meer vuil de school in komt. Daarom dat we vanaf 5 oktober in de school weer gymschoenen 
gaan dragen. Dringend verzoek aan ouders om te zorgen dat de gymschoenen van de kinderen op 
school in de kluisjes zijn, zodat de kinderen ze in school kunnen dragen. Sommige kinderen hebben 
nog sloffen in plaats van gymschoenen. Dringend verzoek om hier de sloffen om te ruilen voor de 
gymschoenen.  
 

Kinderboekenweek en sponsoring kinderboeken 
Het is de tijd van de Kinderboekenweek. Doel van de Kinderboekenweek 
is extra aandacht voor lezen. 
Er zijn allerlei activiteiten in de school:  

- de week is geopend met samen het nationale openingslied en 
dans uit te voeren op het schoolplein; 

- de leerkrachten lezen voor in andere groepen; 
- de kinderen van de bovenbouw lezen de kinderen van de 

onderbouw voor; 
- in de bovenbouw wordt de voorleeswedstrijd gehouden en horen 

we volgende week wie de schoolkampioen is geworden; 
- de kinderen kunnen boeken kiezen uit de zwerfboeken om mee 

naar huis te nemen; 
Elk jaar schenkt de ouderraad voor alle groepen nieuwe boeken waar na 
de Kinderboekenweek de schoolbibliotheek mee wordt aangevuld. Heel erg fijn voor school dat de 
ouderraad op deze manier bijdraagt. Op de foto de boeken die dit jaar zijn geschonken. 
 

Concert Fluitersbende 
We hebben 10 jaar lang op school samen met muziekvereniging Excelsior de Blazersbende neergezet. 
Vanwege de hoge kosten was het niet mogelijk dit te continueren. Vorig schooljaar zijn we daarom 
gestart met de Fluitersbende. De kinderen van de groepen 4 en 5 kregen 10 weken lang blokfluitles en 



de bedoeling was om ook deze projecten af te sluiten met een concert samen met 
Excelsior. Helaas moesten door corona de fluitlessen in maart worden afgebroken. 
Na de zomervakantie zijn de lessen weer opgepakt en voor 9 oktober staat het 
concert met Excelsior weer op het programma. De nieuwe maatregelen i.v.m. 
corona zorgden er bijna voor dat het concert alsnog niet door kon gaan. De 
gemeente heeft echter speciale toestemming verleend om de kinderen op 9 oktober 
in het Zoetzand het concert op te laten voeren samen met een deel van Excelsior. 
Er mag helaas geen publiek bij zijn. Daarom wordt het concert opgenomen zodat 
ouders het later met hun kinderen thuis kunnen bekijken.  
Excelsior doet op dit moment mee met de Rabobank Clubsupport actie. Zij hebben als bestedingsdoel 
de Blazersbende opgegeven. Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan een stem 
uitbrengen voor Excelsior. Wat zou het fijn zijn als we hiermee weer een Blazersbende terug kunnen 
krijgen. De actie start op 5 oktober en eindigt op 25 november.  
Kijk voor meer informatie en hoe te stemmen op 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 

 
Sintviering op school 
Op 4 december vieren we op school Sinterklaas. De pieten Trappadoelie en Sjaksoer hebben 
afgelopen december van ons afscheid genomen. Zij hebben 35 jaar lang trouw elk jaar het 
Sinterklaasfeest op een fantastische wijze op onze school neergezet. Zij mogen nu gaan genieten van 
een welverdiend Pieten pensioen. 
De ouderraad heeft inmiddels twee nieuwe roetveeg Pieten gevonden die Sint op 4 december zullen 
helpen om voor de kinderen van de PWA er weer een fijn feest van te maken. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief sturen we nog een brief mee van de directeur-bestuurder van 
BasisBuren, Krista van Vreeswijk, met het standpunt van BasisBuren met betrekking tot de inzet van 
Pieten. 
 

Gezocht TSO medewerkers 
Omdat uw kinderen onze kinderen zijn! 
SKLM biedt al jaren professionele kinderopvang aan kinderen van 0-12 jaar in de gemeente Buren 
en in een deel van gemeente Tiel. Wij creëren de mogelijkheid voor ouders om 
opvoedende taken te combineren met werk en studie. Als onderdeel van onze 
dienstverlening organiseren wij voor Prins Willem Alexanderschool de tussenschoolse opvang. 
 
Heeft u zin en tijd om op maandag, dinsdag en / of donderdag van 12.00 uur tot 13.00 uur  
kinderen te begeleiden bij hun lunch en (buiten)spel in de pauze, dan zijn wij op zoek naar u. 
Bent u (groot)ouder en vindt u het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de 
kinderen en de school, ook dan komen wij graag met u in contact. 
Wij streven naar een fijne pauzetijd voor de kinderen. Daarbij zoeken we vooral naar 
enthousiasme bij onze medewerkers en vinden dat belangrijker dan een opleiding. 
Uiteraard bieden wij u de juiste begeleiding. 
Bent u enthousiast en (een van) de bovenstaande dagen beschikbaar, dan horen wij 
graag 
van u via : info@sklm.nl of op telefoonnummer : 0344 60 30 87 
 

 

 

Bijlage:    brief van de directeur-bestuurder van BasisBuren over Sint 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

