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Nieuws uit het onderwijs.     
 

 

Aanpassingen coronaregels 

In het basisonderwijs vallen alle restricties weg vanaf 25 september 2021. De basisregels om 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard wel gelden. Met het opvolgen van 

deze regels (zoals thuis blijven bij klachten en je laten testen door de GGD) en de inzet van 

preventief zelftesten door niet-immune personen worden besmettingen en verdere verspreiding 

van het virus zo veel mogelijk voorkomen. 

 

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang 

wordt al vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld.  

Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de 

kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start 

van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.  

Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele 

groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal 

naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de 

privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld);  

Advies hierover krijgen we altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een 

groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.  

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te 

vervallen. We hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de 

school. We kunnen de ouderavonden weer met de hele groep houden en ouders kunnen ook weer 

helpen bij activiteiten in het gebouw. In het team gaan we nog bespreken hoe we de open 

ochtenden in de nabije toekomst weer willen invullen. We merken dat het brengen van de kinderen 

bij het hek rust geeft in de groepen maar willen ook graag dat ouders de gelegenheid krijgen om 

met enige regelmaat in de groep te komen kijken. U hoort hier dus nog meer over. 

 

Kinderboekenweek 

‘Worden wat je wil’ dat is het thema van de Kinderboekenweek 2021. Wij zullen deze week openen 

op woensdag 6 oktober van 08.30 tot 08.45 op het schoolplein. Natuurlijk bent u van harte 

uitgenodigd om op het veld te komen kijken. Groep 8 zal tijdens deze opening dansen op het 

bijpassende lied van Kinderen voor Kinderen. Daarnaast vindt er een klein toneelstuk plaats door 

de leerkrachten. De kinderen mogen natuurlijk verkleed als hun favoriete beroep naar school 

komen. De week draait om leesbevordering en dit doen wij door middel van leuke activiteiten 

passend bij het thema. Deze week organiseren wij voor de onderbouw een speurtocht en 

lesbezoeken van verschillende vakmensen. In de bovenbouw doen wij de gemaskerde lezer, de 

kinderen proberen te raden welke leerkracht hen voorleest, wij ontvangen een schrijver in de klas 

en gaan naar een toneelvoorstelling in de bibliotheek. Naast de leuke activiteiten stimuleren wij 

het lezen in de klas natuurlijk ook!   
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Zie het verschil! 

Spaaractie Roodbeen  

Van 6 oktober tot 16 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is ‘Worden wat je wil’. 

Boekhandel Roodbeen heeft een leuke spaaractie tijdens deze week. Ieder kinderboek dat u koopt, 

levert ons 20% op om te investeren in nieuwe boeken. Geef aan het personeel van Roodbeen door 

dat je bij ons op school zit en zij stoppen jouw bon in het juiste vakje. Zo sparen wij samen voor 

nieuwe leesboeken voor onze schoolbibliotheek! Alvast bedankt.   

 

Gebruik van het plein tijdens de BSO 

De BSO gebruikt op maandag, dinsdag en donderdag vaak het plein om op te spelen. We merken 

dat er vaak ook andere kinderen op deze middagen op het plein willen spelen. Tijdens de BSO 

dagen willen we dit graag uit elkaar houden zodat de BSO leid(st)ers het overzicht over de BSO 

kinderen kunnen hebben. Graag willen we dat andere kinderen op deze middagen niet op het plein 

spelen. De leerkrachten vertellen dit in de groepen. Wilt u hier als ouders ook opletten? 

 

Zij-instroomtraject 

Voorlichtingsavond: Wil je werken in het basis-/speciaal onderwijs? 

 

WERKEN EN LEREN IN HET ONDERWIJS 

Wil je graag een bijdrage leveren aan goed onderwijs? Denk je aan betaald werken en studeren? 

Wil je kinderen individueel of in kleine groepen te begeleiden? Dan is een baan als zijinstromer of 

aspirant-leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs iets voor jou. 

 

VOOR WIE? 

 op dit moment werk je nog niet in het onderwijs en wil je dat graag; 

 je bent bereid een opleiding te volgen om in het onderwijs te kunnen werken; 

 je wil in februari 2022 met de opleiding starten; 

 je bent in het bezit is van een hbo- of wo-diploma; 

 je wil gedurende het opleidingstraject alvast op een school werken; 

 je wordt enthousiast van nieuwe uitdagingen. 

 

WAT IS EEN ZIJINSTROMER? WAT IS EEN ASPIRANT-LEERKRACHT? 

Als zijinstromer volg je een intensief voorbereidingstraject, waardoor je gelijk als leerkracht voor 

de klas mag staan. Je werkt naast bevoegde leraren en haalt tegelijkertijd je eigen bevoegdheid. 

In deze baan ondersteun je de leerkracht bij de dagelijkse gang van zaken door het begeleiden en 

helpen van de kinderen bij hun taal- en rekenopdrachten, bij het nakijken van (huis-)werk, het 

organiseren van activiteiten, zien of kinderen goed in hun vel zitten en overige activiteiten in de 

klas. Tegelijkertijd volg je een opleiding om je bevoegdheid als leerkracht te halen. 

 

HOE WORD IK ZIJINSTROMER? HOE WORD IK ASPIRANT-LEERKRACHT? 

- Je bent op hbo- of wo-niveau afgestudeerd 

- Je weet kinderen te motiveren en te ondersteunen 

- Je bent goed in taal en rekenen 

- Je kunt een portfolio opbouwen waaruit jouw ervaring met het werken met kinderen blijkt 

- Je haalt het geschiktheidsonderzoek bij de hogeschool 

- Je bent op hbo- of wo-niveau afgestudeerd 

- Je weet kinderen te motiveren en te ondersteunen 

- Je bent goed in taal en rekenen 

 



Kindcentrum Holk: Vernieuwend   |   Kennis    |   Lef    |   Verbinding 

 
 
 

 

Zie het verschil! 

WAAR GA JE WERKEN? 

Bij een van de 16 schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs in het Regionaal 

Transfercentrum (RTC) Gelderland – Utrecht.  

 

WAAR GA JE STUDEREN? 

Je kan je opleiding volgen bij een van de vier hogescholen in de regio. In samenwerking met jouw 

studiebegeleider creëer je een opleidingstraject op maat dat past bij jouw kennis en ervaring.  

 

WANNEER EN WAAR? 

 7 oktober 2021 van 19.15 tot uiterlijk 21.00 uur 

 Locatie: Christelijke Hogeschool Ede (Oude Kerkweg 100, Ede) 

 

PROGRAMMA 

De avond wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de besturen en hogescholen. Het 

programma ziet er als volgt uit: 

19.00 – 19.15 uur | inloop 

19.15 – 19.30 uur | opening en welkom 

19.30 – 20.15 uur | wat houdt werken en leren in ? 

 voor de werkgever 

 voor de hogeschool 

 voor de zijinstromer 

 voor de assistent-leerkracht 

 ervaringen in de praktijk 

20.15 – 20.45 uur | ruimte voor vragen 

20.45 – 21.00 uur | nabespreking en uitwisselen contactgegevens 

 

AANMELDEN 

Laat ons weten of je aanwezig bent op de voorlichtingsavond door een e-mail te sturen naar 

coördinatiepuntrtc@pentarho.nl onder vermelding van ‘informatieavond RTC Gelderland - Utrecht’. 

Doe dit vóór 30 september 2021, zodat we weten met hoeveel mensen we rekening kunnen 

houden. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang met je 

aanmelding. Voor vragen kun je contact opnemen met Lizelot Zantboer (coördinatiepunt RTC) op 

telefoonnummer 06 - 82477817. Na de aanmeldingsdatum alsnog geïnteresseerd? Bel of mail voor 

informatie! 

 
 

Kalender  
27 september  Deze week start mini-ateliers 

05  oktober  Dag van de leerkracht 
06  oktober  Start kinderboekenweek 

    Handbaltoernooi 

06/07oktober  Meester Kees/juf Loes afwezig ivm studie2daagse 
12 oktober  MR vergadering 

15 oktober  Afsluiting kinderboekenweek 
18-22oktober  Herfstvakantie 

04  november  Schoolfotograaf, leuk 
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Zie het verschil! 

Op 9 oktober gratis ludiek theater over opvoeden 
  
In oktober is de Week van de Opvoeding. Theatergroep Bint speelt dan de gratis voorstelling ‘Die 
andere ouders doen ook maar wat’. 
  

Er zijn meters boeken geschreven over opvoeden. Iedereen heeft er wel tips voor. Maar hoe voeden 

we eigenlijk op? Wat gaat er goed? En waarin slaan we de plank misschien wel mis? Hoe vaak 

hebben we het erover hoe lastig het soms kan zijn? 

  

De theatervoorstelling 
Theatergroep Bint speelt een herkenbare, humoristische, interactieve voorstelling die een inkijkje geeft 
in hoe ‘we’ dat doen. Géén tips of adviezen, maar een eerlijk gesprek over hoe we het opvoeden doen 
en volhouden. Ze nodigen het publiek uit om iets van zichzelf te laten zien zonder dat ze te kijk staan. 
De voorstelling is voor alle ouders en opvoeders: of je nu heel pedagogisch te werk probeert te gaan 
of maar wat doet, iedereen is welkom. 

  

 

  

Reserveren (gratis voorstelling) 

Wanneer: zaterdag 9 oktober 2021 
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Waar: de Ark, Willem-Alexanderplein 14, 3862 CE Nijkerk 
Reserveren: stuur een e-mail naar a.vanveldhuizen@nijkerk.eu 

  

jn op zoek naar (oproep) moeders,  
 

mailto:a.vanveldhuizen@nijkerk.eu

