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Kernconcept Macht en Bestuur
Kernconcept Macht en Bestuur is in volle gang.

In unit 1 en 2 is in ieder lokaal een kasteel gemaakt waar de
kinderen in kunnen spelen. Het kasteel is door de kinderen
gemaakt samen met de groepsleerkracht. Juist doordat kinderen het kasteel zelf maken is er meer verantwoordelijkheid
bij de kinderen om voorzichtig in het kasteel te spelen en
groeit tijdens het maken het verlangen om er in te spelen.
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In unit 3 verdiepen de kinderen zich in verschillende machthebbers uit de geschiedenis. Dat doen ze in groepjes. Ieder
groepje verdiept zich in 1 persoon. Zo is er een groepje dat
op zoek gaat naar de achtergrond van Anne Frank, een ander groepje verdiept zich in Samuel van Houten, weer een
ander groepje verdiept zich in Aletta Jacobs. De informatie
over deze personen halen zij uit boeken en van internet.
Hiermee oefenen ze tegelijkertijd het begrijpend lezen. Alle
informatie moeten zij uitschrijven en er een script van maken. Bij het uitschrijven moeten zij letten op hun spelling en zinsbouw. Daarna
gaan zij een toneelstuk opvoeren over het leven van hun machthebber uit de geschiedenis. Hierdoor is aan het eind van het kernconcept iedereen op de hoogte
van wat deze personen voor belangrijks hebben gedaan tijdens hun leven.
In unit 4 hebben de kinderen eerst informatie gekregen over een democratie en
hoe in Nederland de politiek geregeld is.
Zij hebben daarna de opdracht gekregen
om met een groepje een eigen politieke
partij op te richten. Samen bepalen ze de
standpunten van hun partij. Ze hebben
een lijsttrekker aangewezen en zijn campagne aan het voeren. Afgelopen maandag mochten alle kinderen stemmen,
uiteraard met een rood potlood. De partijen die gewonnen hebben mogen in
hun thuisgroep 1 dag bepalen wat er gedaan wordt.

Kalender:
31-03 afsluiting KC
01-04 Paasviering
02-04 Vrije dag
05-04 Vrije dag
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Capaciteit invalpool
In deze coronaperiode is het meerdere malen voorgekomen dat een leerkracht
ziek of met klachten thuis moest blijven. Hoewel er voor leerkrachten een snellere
procedure is bij het testen merken we dat het toch een hele schooldag in beslag
neemt voordat de uitslag er is.
Wanneer een leerkracht niet voor de klas kan staan kunnen we een beroep doen
op de invalpool van Xpect Primair. Deze pool bestaat uit geschoolde leerkrachten
die op alle scholen van Xpect Primair invalwerk doen. Iedere dag op een andere
school.
Deze invalpool is royaal gevuld, maar kent ook zijn grenzen! Dat betekent dat in
periodes van veel vervangingen de capaciteit van deze invalpool soms ook bereikt
wordt. Het gevolg hiervan is dat wanneer er op Klinkers een leerkracht niet kan
werken we flink moeten puzzelen hoe we de groep toch bemand kunnen krijgen.
Deze week konden we veel opvangen met stagiaires die deze week een stageweek
hadden. De stagiaires wordt gevraagd of zij onder supervisie van een andere leerkracht in de unit voor hun eigen stagegroep willen staan. U zult begrijpen dat we
dat niet aan eerstejaars studenten kunnen vragen.
Houdt u er rekening mee dat het binnenkort ook voor kan komen dat er groepen
thuis moeten blijven omdat er geen leerkracht beschikbaar is. We zullen een zorgvuldige afweging maken welke groep thuis moet blijven. Wanneer een groep al
veel thuis is geweest vanwege besmettingen kan het zijn dat we de keuze maken
om die groep juist naar school te laten komen en een andere groep een dagje thuis
te laten. Maar ook dat moeten we goed afwegen tegen het licht van besmettingsrisico’s

Volg ons op instagram: bsklinkers
Vanuit de MR
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Afgelopen vergadering hebben we besproken hoe het oudercontact op dit moment ervaren wordt. Zowel ouders als leerkrachten missen de kleine contactmomenten. We vinden dit onderwerp belangrijk genoeg om in het team eens uitgebreid te bespreken en na te denken over manieren waarop we, ondanks de corona
maatregelen, op een gepaste manier hieraan toch meer vorm kunnen geven. Ook
op de MR-agenda komt dit terug om uitgebreider te bespreken. Wordt vervolgd……maar schroom niet om bijvoorbeeld via de mail contact te zoeken met
leerkrachten!
We kijken terug op een fijne MR-scholing. We nemen van deze avond mee dat we
als MR nog meer de tijd mogen nemen om elkaar als leden beter te leren kennen.
Wie zijn we en waar staan we voor. Ook willen we stil staan bij de vraag: Wat betekenen we samen als MR voor ouders en leerkrachten?
Dit om vervolgens duidelijker zichtbaar te zijn voor ouders en het team leerkrachten. We hebben concrete plannen gemaakt om hier verder mee aan de slag te
gaan.

Juffrouw Marie-José
De meeste leerkrachten in het onderwijs werken gedurende hun loopbaan op verschillende scholen. Voor sommige leerkrachten komt het oprichten van een nieuwe school een keer op hun pad. Slechts een enkeling komt in de bijzondere situatie dat zij tweemaal betrokken mag zijn bij de oprichting van een nieuwe school.
15 jaar geleden is Marie-José betrokken geweest bij de oprichting van Klinkers en
heeft zij zich de afgelopen jaren vol passie ingezet om Klinkers te brengen waar het
nu staat. Onlangs heeft Xpect Primair bekend gemaakt dat zij vanaf augustus 2021
haar 26e school, genaamd Willemspoort, gaat starten in de nieuwbouwwijk Willemsbuiten (achter het Willem II stadion).
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure is Marie-José benoemd als één van de
twee leerkrachten die vanaf 1 augustus 2021 gaat starten op Willemspoort. Voor
Klinkers een grote aderlating, maar voor Marie-José een prachtige nieuwe uitdaging en volgende stap in haar loopbaan.
Gelukkig maakt Marie-José dit schooljaar gewoon af op Klinkers, waardoor dit
geen invloed heeft op de bezetting van Maansteen voor dit schooljaar.

Dinsdag 23 maart : studiemiddag
DigiD
Het RIVM adviseert om kinderen van 4 tot 12 jaar te laten testen als ze klachten
hebben. En ook als een kind in contact is geweest met iemand die corona heeft. Er
kan veel tijd gaan zitten in het maken van de afspraak, het wachten tot het moment van de test en het wachten op de uitslag van de test. Al die tijd zal het kind in
quarantaine moeten en niet naar school kunnen. De quarantainetijd kan aanzienlijk worden verkort door het aanvragen van een DigiD voor uw kind. Via DigiD kan
er snel online een afspraak worden gemaakt en is de uitslag sneller binnen. Aanvragen van een DigiD gaat via deze site: DigiD: Aanvragen | Persoonsgegevens
Wanneer uw kind klachtenvrij is én een negatieve uitslag heeft mag het gelijk weer
naar school, ook als dat onder schooltijd is.
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