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1. Roerige periode…
En toen was het zondagavond 15 maart 2020… De mededeling dat alle scholen in Nederland i.v.m.
het Coronavirus gedwongen gesloten moesten worden. En nu? Vragen als ‘hoe gaan we als team
met elkaar om?’, ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen kunnen doorgaan met leren?’,
‘hoe kunnen we het contact met de ouders blijven houden?’, ‘hoe gaan we nu verder?’. Talloze
vragen en onduidelijkheden waar we als team wel snel een antwoord op moesten vinden!
In tijden van crisis kan een team ook juist (nog) sterker worden, nog meer de verbinding met
elkaar zoeken én vinden en nog meer alles uit de kast te halen om door te gaan voor de ‘goede
zaak’!
Als een volleerd postbezorger alle huiswerkbakken van de kinderen thuis bezorgen, het
ontwerpen en ontwikkelen van nieuw lesmateriaal voor de kinderen, de relatie leggen met online/
digitaal werken, het bellen en mailen met ouders en kinderen om het wezenlijke contact te
kunnen blijven onderhouden en het inrichten van een eigen YouTubekanaal met daarop
instructiefilmpjes van onze eigen leerkrachten: we hopen van harte dat dit alles toch heeft kunnen
bijdragen aan het realiseren van onderwijs op afstand, voor ons als team vóór die 15 maart een
ongekend fenomeen.
En toch, ondanks alle gedane inspanningen, goede wil en het blijvend zoeken naar kansen en
mogelijkheden in deze bijzondere tijd: er gaat niets boven ‘gewoon’ lesgeven en vooral het échte
contact met de kinderen onderhouden, dát hebben we pas echt gemist!!

2. Belangrijke data
-

Maandag 11 mei 2020: start school (in halve groepen).
Donderdag 21 mei 2020: Hemelvaartsdag (vrij).
Vrijdag 22 mei 2020: vrije dag.
Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag (vrij).
Week 27: voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7.

3. Stand van zaken nieuwbouw
‘De kogel is eindelijk door de kerk’: we hebben een aannemer gevonden die het
nieuwbouwproject van onze school zal gaan uitvoeren, namelijk de firma Geelen Vastgoed &
Bouw uit Neer. We zijn dan ook verheugd dat we, ondanks deze onzekere en bijzondere periode
(o.a. Coronavirus en het eerdere ‘stikstofbeleid’ binnen de bouwwereld), een aannemer hebben
weten te vinden die samen met ons het nieuwe gebouw wil gaan vormgeven.
Kijkend naar de tijdplanning kan worden medegedeeld dat gedurende de meivakantie de eerste
werkzaamheden hebben plaatsgevonden (o.a. sonderen van het bouwoppervlak). De periode tot
aan de zomervakantie zal intensief gebruikt worden om de bouwplannen concreet uit te werken
(lees: de definitieve indeling van de ruimten, de kleuren en de afwerkingen). Verder zullen ook de
vergunningen aangevraagd moeten worden. Na de zomervakantie zal er gestart worden met de
bouw. De werkzaamheden zullen duren tot het einde van het schooljaar 2020-2021. De planning is
dat de nieuwbouw medio juni 2021 gereed zal zijn.
De belangrijkste stap is nu gezet: duidelijkheid en een reële stip aan de horizon!
Er zullen natuurlijk nog veel vragen zijn, maar wij zullen u uiteraard blijven informeren over de
verdere voortgang en de plannen en tekeningen die worden gemaakt.

4. SWPBS
SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support. We hebben een geïntegreerde
schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de
school. Goed gedrag kun je leren! Het doel is om een positieve, sociale omgeving te scheppen die
het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Wij formuleren onze verwachtingen dan ook
positief, zoals: “we lopen op de gang’’ in plaats van “niet rennen door de school”.
We gaan uit van 3 centrale waarden:
 Wij hebben respect voor elkaar.
 Wij gaan op een veilige manier met elkaar om.
 Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en onze spullen.
In de periode januari – maart 2020 hebben we veel geoefend rondom “goed gang gedrag’’ en ‘’de
bewegende rij’’. De kinderen hebben voorbeeldlessen gehad, van hoe wij graag hebben dat we
ons op school, op de gangen en in de rij gedragen. De kinderen passen deze gedragsverwachtingen
ook zelf toe en we belonen dit middels de muntjes die de kinderen kunnen verdienen en die ze bij
de leerkracht kunnen inwisselen voor een individuele beloning of een groepsbeloning.
Verder hebben we ook al twee bijeenkomsten met het leerlingenpanel gehad.
De kinderen van het leerlingenpanel hebben een opdracht voor de komende periode
meegekregen en zijn hier actief mee aan de slag gegaan. Naderhand wordt dit weer
teruggekoppeld tijdens het volgende leerling paneloverleg en van daaruit kijken we verder.
Kortom: u ziet dat we mooie stappen maken!

5. Work in Progress
Work in Progress heeft inmiddels de 3e fase afgesloten. Dit betekent dat de kinderen van groep 8
hun Cito-toetsen hebben gemaakt, de leerkrachten samen met de directie het schooladvies
hebben opgesteld en vervolgens de ouders hiervan op de hoogte hebben gesteld. De leerlingen
van groep 8 en hun ouders hebben hierna een keuze gemaakt voor de middelbare school waar ze
graag volgend schooljaar naartoe willen gaan. Alle kinderen hebben hard gewerkt en laten zien
wat ze kunnen!
In deze laatste periode besteden we aandacht aan de overdracht.
De kinderen gaan aan hun presentaties werken, waarin ze zichzelf
voorstellen aan hun nieuwe middelbare school. Ze doen dit naar
aanleiding van de verzamelde informatie in hun portfolio en met
de informatie die ze krijgen van de leerkrachten. De mentoren en
andere belangrijke personen van het voortgezet onderwijs worden
uitgenodigd voor de presentatie, waarin de kinderen zich in 10 tot
15 minuten voorstellen. Deze presentatie zal direct in het nieuwe
schooljaar plaatsvinden.
Ook dit schooljaar is gebleken dat de resultaten vanuit WIP veelbelovend zijn: het welbevinden
van de kinderen is vergroot, ze hebben een goede kennis over zichzelf gekregen en ze geven
zichzelf ook steeds betere feedback. Dat is zeer waardevol voor de overstap naar het voortgezet
onderwijs en daar zijn we dan ook erg trots op!

6. Tevredenheidonderzoek
Zoals bekend is in de afgelopen periode een uitgebreid
tevredenheidonderzoek afgenomen onder de leerlingen, de
ouders en de medewerkers van St. Paulus.
De respons onder de ouders was groot te noemen, maar liefst
57% van de ouders heeft het tevredenheidonderzoek ingevuld
en daar zijn we heel blij mee! Echter, In verband met het
Coronavirus en het sluiten van de scholen hebben de leerlingen
de vragenlijst nog niet kunnen invullen (dit wordt verplaatst naar
september 2020).
De resultaten van de ouders en de medewerkers zullen op zeer korte termijn bekend worden
gemaakt. Zodra we de uitslag binnen hebben, zullen we deze zeker met u delen. Houd Isy in ieder
geval goed in de gaten!
Namens alle medewerkers van basisschool St. Paulus hartelijk dank voor uw deelname!

7. Geen eindtoets groep 8
Zoals reeds bekend had onderwijsminister Arie Slob medio maart 2020 besloten dat er dit
schooljaar géén Eindtoets in groep 8 afgenomen zou worden i.v.m het Coronavirus en de sluiting
van alle basisscholen in Nederland. Achteraf bekeken een begrijpelijk besluit van de
onderwijsminster, omdat je bij een Eindtoets vooral wil weten (en meten) wat de capaciteiten van
een leerling zijn en je tevens op zoek bent naar een ‘bevestiging’ van het eerdere gegeven
schooladvies. Gezien de sluiting van de scholen en de lesuitval kun je je afvragen of de leerlingen
dan nog de gewenste ‘prestatie’ zouden behalen…

De annulering van de eindtoets heeft dan ook tot gevolg dat het
eerdere afgegeven schooladvies door de groepsleerkracht bindend zal
zijn en niet meer (achteraf) kan worden aangepast.
Daarmee wordt eigenlijk de lijn gevolgd die de laatste jaren in het
basisonderwijs reeds gebruikelijk was: het schooladvies van de
basisschool, gebaseerd op de resultaten die uw kind in 8 jaar behaald
heeft, is leidend te noemen!

8. Wist u dat …
- We als team de kinderen en de ouders ongelooflijk gemist hebben in de afgelopen periode?
- We heel blij zijn dat de school weer (gedeeltelijk) open gaat op maandag 11 mei en we weer
écht contact kunnen hebben met de kinderen?
- We het héél jammer vinden dat het contact met de ouders nog steeds niet ‘dicht en nabij’ mag
zijn?
- Juffrouw Nicole (unit bovenbouw) in blijde verwachting is?
- Zij in juli 2020 haar tweede kindje mag verwachten?
- Ook meester Jeroen (groep 6-7) voor de eerste keer ‘papa’ zal worden?
- Dit heuglijke feit ook in juli 2020 mag plaatsvinden?
- En ‘last but not least’ ook juffrouw Romy (groep 4-5) in blijde verwachting is?
- Zij in oktober 2020 het ‘prille babygeluk’ mag ervaren?
- We heel blij zijn voor de meester en de beide juffen en ze alle geluk en voorspoed toewensen?
- Juffrouw Karin per 1 mei 2020 onze school heeft verlaten en haar geluk elders gaat beproeven?
- We juffrouw Karin hartelijk willen bedanken voor haar inzet op St. Paulus en we haar veel
succes en werkplezier toewensen in de toekomst?
- We juffrouw Pauline willen feliciteren met haar definitieve benoeming op St. Paulus?
- Zij met heel veel plezier op donderdag en vrijdag werkt in groep 1-2?

