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Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst wat heerlijk dat de kinderen maandag weer naar school kunnen. Wij kijken er naar uit om 
iedereen weer te zien. De voorbereidingen zijn in volle gang, zodat we een goede en fijne start met 
elkaar kunnen maken! 
 
Maatregelen heropening school 
In de nieuwsbrief die u gisteren heeft ontvangen, staat al enige informatie en dat we de nodige 
maatregelen gaan nemen om een passende opening voor onze school te realiseren.  
 
Dit betekent: 

• Schooltijd is van 8.30 tot 14.15uur, vrijdagmiddag is groep 1 en 2 om 12.00uur uit.  
De schooltijden en pauzetijden zijn van beide scholen gespreid om contactmomenten te 
voorkomen. 

• De kinderen worden op het plein opgewacht door hun leerkracht. Zij zullen samen met de 
leerkracht naar binnengaan en bij uitgaan van de school naar het plein worden gebracht. 

• De kinderen wassen bij binnenkomst hun handen en herhalen dit diverse keren per dag. 

• Pauzetijden: 10.15-10.30uur en van 12.15-12.30uur.  
De kinderen van onze school spelen gezamenlijk buiten. 

• Onze groepen hebben onderling in school geen gezamenlijke activiteiten om 
contactmomenten te beperken. 

• Het trakteerbeleid wordt voortgezet, zoals het was: een verpakte traktatie. 

• Uw kind thuishouden bij klachten die passen bij corona. Verder blijven kinderen thuis als een 
huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft. 

• Kinderen met (chronische) verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen naar school. 

• In de groepen 7 en 8 is een advies afgegeven om een mondkapje te dragen. Dit is niet 
verplicht en gaan wij nu niet toepassen. 

• De kinderen werken in de groepen met elkaar. Zij worden niet ingedeeld in koppels of kleine 
groepjes.  

• Tussen de leerlingen onderling en tot volwassenen hoeft geen 1,5m afstand te worden 
bewaard. 

• Ouders, verzorgers die hun kind brengen en halen wachten buiten het hek.  
Het is een dringend advies aan ouders/verzorgers om een mondkapje te dragen als zij bij het 
hek staan en om voldoende afstand te bewaren tot andere volwassenen. 

• Indien een ouder/verzorger een afspraak heeft op school, wordt de gezondheidscheck 
gehanteerd. Zie bijlage. 

 
Er is nauw contact met de gemeente Terschelling, en indien er andere maatregelen genomen 
moeten worden dan hoort u dit van ons.  
Op onze website staat onder kopje nieuws het protocol basisonderwijs: 
https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/nieuws/  
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Talentenkaart, toetsen leerlingvolgsysteem IEP en ouder-kindgesprekken 
Verder informeren wij u in deze nieuwsbrief over de Talentenkaart van uw kind, de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem IEP en de ouder-kind gesprekken. Met als doel u een helder beeld te schetsen 
hoe dit de komende tijd wordt geregeld. 
 
Talentenkaart  
Wij bieden onderwijs op maat, zowel op school als ook in het thuisonderwijs. Dat is ook de grote 
kracht van onze school! Het is een feit dat kinderen tijdens deze Lockdown een andere ontwikkeling 
doormaken dan dat zij op school zijn, en dat beseffen wij ons maar al te goed.  
 
In de Talentenkaart van uw kind wordt de ontwikkeling op het gebied van hoofd, en hart en handen 
zichtbaar. Dit is zoals u gewend bent. Alleen zal de beschrijving van uw kind dit keer gebaseerd zijn 
op bevindingen van de leerkrachten ten aanzien van de ontwikkeling van uw kind in de klas en in het 
thuisonderwijs, én niet op de toetsen van het leerlingvolgsysteem IEP. De reden hiervoor is dat er 
geen toetsen van het leerlingvolgsteem zijn afgenomen in de afgelopen periode van thuisonderwijs.  
 
De talentenkaart van uw kind wordt op vrijdag 12 februari in MijnRapportfolio geüpload. Het 
wachtwoord van uw kind ontvangt u die dag via de mail. Website: https://mijnrapportfolio.nl/  
 
Toetsen leerlingvolgsysteem IEP 
De kinderen gaan weer naar school. Natuurlijk moeten de kinderen dan eerst weer even wennen op 
school. In de periode voor en na de voorjaarsvakantie wordt gekeken voor elke groep welk moment 
gepast is om toetsen van het leerlingvolgsysteem IEP af te nemen. Dit gaat om de groepen 3 t/m 8. 
Dan weten we de vooruitgang van een kind ten opzichte van zichzelf op basis van deze toetsen. Dit 
geeft ons de nodige extra informatie om mee verder te gaan in de komende periode. 
 
Deze toets informatie wordt toegevoegd aan de Talentenkaart en geüpload in MijnRapportfolio op 
vrijdag 12 maart, zodat u dit voorafgaand aan de ouder-kind gesprekken kunt bekijken. 
 
Ouder-kindgesprekken 
De ouder-kind gesprekken voor groep 1 t/m groep 7 worden gepland in de week van 15-18 maart.  
De intekenlijst voor deze gesprekken ontvangt u maandag 8 maart via de mail. 
 
De ouder-kindgesprekken voor groep 8 vinden in de week van 15-19 februari plaats. U wordt 
hiervoor uitgenodigd door de leerkrachten. 
Tijdens deze gesprekken worden de definitieve adviezen aan de kinderen van groep 8 gegeven. Wij 
zijn ons er terdege van bewust dat ‘Kansrijk adviseren’ van belang is om de kinderen van groep 8 
passend te laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dit is het maatwerk wat door onze school 
wordt geleverd om iedereen optimale kansen te geven om zich te ontwikkelen. Dit sluit naadloos aan 
bij ons motto: ‘Worden wie je bent!’ 
 
Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad (GMR) 
De drie openbare basisscholen voor primair onderwijs van Terschelling hebben naast een 
medezeggenschapsraad (MR) per school, samen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
Deze raad heeft instemmingsrecht of adviesrecht voor zaken die van gemeenschappelijk belang voor 
de drie scholen zijn. Bijvoorbeeld de vakantieregeling voor de drie scholen.  
Van elke school heeft één ouder namens de ouders en één personeelslid, namens de school, zitting 
in de GMR.  
De GMR vergaderingen zijn openbaar. Op woensdag 17 februari staat de volgende online vergadering 
gepland. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met Lizanne Groeneweg. 
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Studiedag 
In de kalender staat op vrijdag 12 februari een studiedag gepland. Deze studiedag laten wij niet 
doorgaan, omdat onze focus ligt op het lesgeven aan de kinderen. De kinderen gaan deze dag dus 
gewoon naar school. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan horen wij het graag.  
Hartelijke groet, 
 
 
Namens het team Prinses Margrietschool 
Ineke Tuinman- van Vliet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
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