
Nieuwsbrief  
Prins Willem Alexanderschool 
Beusichem 

26 januari 2021 
 
Voorjaarsvakantie: van 22 t/m 26 februari 
 

 
Afstandsonderwijs 
We zitten alweer in de vierde week van het afstandsonderwijs. Tijdens de ochtenden vinden de online 
lessen plaats, in combinatie met contacten via de hangout om kinderen te helpen. Ook ‘s middags is er 
nog veelvuldig contact met de kinderen of ouders.  
We vangen kinderen op van ouders met cruciale beroepen en op gezette tijden kinderen waar we extra 
zorg of begeleiding voor hebben.  
Het blijft raar om op deze manier het onderwijs neer te moeten zetten. Na de kerst was het wel weer 
even zoeken maar inmiddels is de routine wel gevonden.  
Voor ouders blijft het heel lastig, zeker als er ook zelf gewerkt moet worden. Ook merken we dat 
kinderen het lastiger vinden om pappa of mamma als juf of meester te hebben en ze dan niet altijd hulp 
willen aannemen.  
Soms steunt het ook ouders om even contact te hebben met de leerkracht. Samen bespreken waar je 
thuis tegenaan loopt kan ook al helpen.  
Het is fijn om te horen en te zien dat ouders ons weten te vinden en het contact leggen als dat nodig is. 
Blijf dat vooral ook doen. Samen komen we deze weken  door.  
We  hopen dat 8 februari de deuren ook weer opengaan en we de kinderen mogen begroeten. Wel 
willen we dan dat dit op een verantwoorde en veilige manier gebeurt. We hebben tot de kerst altijd 
volmondig gezegd dat de scholen open moesten blijven. Nu met de nieuwe varianten van de virussen 
en nog niet goed duidelijk of de kinderen het virus makkelijker overbrengen, worden ook wij als team 
wel voorzichtiger. We willen natuurlijk niet dat door het openen van de scholen het virus zich onder 
kinderen en teamleden verspreid en het op die manier weer verder wordt verspreid. 
Daarom is het nog spannend wat we binnenkort hierover gaan horen van de overheid. 
 
Ook al zijn de kinderen nu vooral thuis gedurende schooltijd, toch willen wij ouders vragen om het te 
melden als hun kind ziek is en daardoor het onderwijs niet kan volgen. Dan weet de leerkracht waarom 
een kind niet online verschijnt en het werk niet gedaan kan worden. 
Ook gaan wij er vanuit dat ouders het ons laten weten als er in het gezin iemand positief getest wordt. 
Zeker tegen de tijd dat de school weer open gaat is dit van belang om te weten in verband met de 
quarantainetijd. De GGD houdt ons ook op de hoogte als kinderen positief getest zijn. 
 

Derde kleutergroep 
Door het jaar heen stromen in de kleutergroepen met regelmaat nieuwe leerlingen in. Dat 
betekent dat deze groepen gedurende het jaar groeien in aantal leerlingen. Elk jaar kunnen 
we na de voorjaarsvakantie een derde kleutergroep vormen om de aantallen in deze groepen 
op een redelijk peil te houden. In deze tijd van lerarentekorten is de grootste uitdaging om een 
leerkracht te vinden die de derde kleutergroep les kan geven. We zijn al langere tijd op zoek. 
We hebben op dit moment een leerkracht die drie dagen ons team aan kan vullen op de 



maandag, dinsdag en woensdag. We zijn dus nog op zoek naar iemand voor de donderdag 
en vrijdag. Als bijlage bij de nieuwsbrief de vacature die we hebben uitstaan. We zouden het 
op prijs stellen als jullie als ouders dit ook met anderen willen delen en als je kandidaten kent 
hen met ons contact op laat nemen. 
 
Tevredenheidsenquête  
Afgelopen november hebben we onder ouders en leerkrachten een tevredenheidsenquête uitgezet. Dit 
doen we elke twee jaar. Vanwege corona was het alweer langer geleden dat de laatste enquête is 
gehouden.  De enquête is door 91 van de 156 gezinnen ingevuld, dat is 58%, waardoor de enquête een 
betrouwbare afspiegeling is van de ouders van de PWA. 
Als bijlage bij de nieuwsbrief een samenvatting met de uitkomsten van de ouderenquête.  
De uitkomsten zijn ook besproken met de MR. 
 

Leden gevraagd voor de OPR 
Voor de regio Rivierenland is BePo het samenwerkingsverband wat het Passend Onderwijs verzorgt. 
BePo kent een OndersteuningsPlanraad (OPR). De OPR vormt het wettelijk orgaan van het 
samenwerkingsverband voor de inspraak en medezeggenschap van onderwijspersoneel en ouders. 
Deze raad zoekt nieuwe leden. In de bijlage de informatie voor wie interesse heeft. 
 
 
Bijlagen: 

- samenvatting ouderenquête 
- vacature leden voor de OPR 
- vacature kleuterleerkracht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


