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Studiedag
Vandaag hebben wij met het team weer een studiedag gehad. Het ochtendprogramma werd
verzorgd door Expertis. We willen graag dat leerlingen zich prettig voelen op school en dat
de leerprestaties verbeteren. De leerprestaties verbeter je o.a. door goed les te geven. Daarom
vandaag een opfriscursus over de manier waarop we op een effectieve manier kennis kunnen
overdragen. We doen dit aan de hand van het EDI model. Tijdens de middag gaan we aan de
slag met visieontwikkeling op het gebied van cultuuronderwijs. Daarnaast krijgen we ook
nog een voorlichting van Kentalis over taalontwikkelingsstoornissen (TOS). TOS is een
neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed
wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het
begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij
leeftijdsgenoten. Een boeiende en afwisselende dag!
ASK-voorstelling in Orpheus gaat niet door
Op donderdag 2 december zouden de kinderen uit de groepen K, L O en P naar de ASKvoorstelling in Orpheus gaan. Eerder deze week hebben wij intern besloten om dit af te
zeggen. Dit omdat we het risico op besmetting te groot vinden. Momenteel zijn er veel
besmettingen op basisscholen in Apeldoorn.
Vanochtend kwam er een mail van het ASK-theater binnen dat alle voorstelling geannuleerd
zijn. We hebben afgesproken dat we daarom met alle leerlingen van De Prinsenhof
Sinterklaas vieren op vrijdagochtend 3 december. De leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur
vrij.
Personeelstekort
Momenteel hebben wij te maken met een personeelstekort. Op dit moment zijn er drie
leerkrachten in de bovenbouw afwezig. Twee leerkrachten hebben te maken met
restverschijnselen van Covid-19 waardoor zij niet volledig mogen en kunnen werken.
Daarnaast is er nog een andere collega afwezig vanwege medische klachten. Ook hadden we
deze week te maken met kortdurende afwezigheid van meerdere collega's. We proberen de
afwezigheid van de leerkrachten op te vangen door andere collega's te vragen om extra te
werken en de onderwijsassistenten te laten vervangen in groepen. Op dit moment staat onze
adjunct-directeur ook twee dagen per week voor een groep en ook ik vervang zo nodig. Dit
om zoveel mogelijk te voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen. Echter merken
we op dit moment dat de rek er uit is. We hebben geen personeel meer beschikbaar. Zoals bij
u bekend vertrekt juf Sylvia per 1 januari 2022. De vacature heeft 6 weken open gestaan en
dit heeft geresulteerd in twee sollicitatiebrieven. Daarvan hebben we één sollicitant
uitgenodigd op gesprek. Na het gesprek hebben we deze kandidaat uitgenodigd voor een
proefles. Die zou morgen plaatsvinden. Helaas kregen we maandag het bericht dat de
sollicitant een baan heeft aanvaard in het regulier onderwijs. We nodigen u hierbij van harte
uit om met ons mee te denken en mee te zoeken. Kent u nog mensen met een
onderwijsbevoegdheid die momenteel geen werk hebben en een prachtige en uitdagende baan

in het speciaal basisonderwijs willen, dan horen wij het echt heel graag! Voor nu hebben we
dus nog geen oplossing voor het vertrek van juf Sylvia en gaat er opnieuw een vacature open.
COVID-19
De afgelopen dagen worden wij door verschillende ouders benaderd met vragen over een
mogelijke schoolsluiting. Helaas weten wij net zo veel als u. Ook wij moeten het nieuws uit
de media vernemen.
Graag wil ik wel met u delen dat wij vorige week gestart zijn met een onderzoek. Wij
onderzoeken momenteel of wij bij een langerdurende schoolsluiting toch geheel of
gedeeltelijk open kunnen blijven en het onderwijs op school dus door laten gaan.
Met ingang van vandaag zijn de regels voor het basisonderwijs, en dus ook voor ons, weer
aangescherpt. Tot op heden hebben wij nog geen besmettingen in school. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit komt doordat wij, samen met u als ouders, de maatregelen goed naleven.
De aanscherpingen die wij als school hanteren zijn als volgt:
•
•
•
•
•

Tussen alle volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
Ouders en externen mogen de school niet meer in. Oudergesprekken vinden online
plaats.
Ambulante begeleiding en hulpverlening op school mag nog wel plaatsvinden.
Leerlingen met verkoudheidsklachten mogen niet naar school, tenzij zij negatief
getest zijn of 24 uur klachtenvrij zijn.
Groepen worden niet meer gemengd of verdeeld.

Morgenavond is er weer een persconferentie. Aansluitend zullen wij u weer informeren over
de gevolgen daarvan voor onze school.

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:
Graag uw aandacht voor de studiedag op vrijdag 24 december. De leerlingen van De
Prinsenhof zijn op deze dag vrij. Op vrijdagmiddag 3 december zijn alle leerlingen om
12.00 uur vrij.
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.
December

Vrijdag

3 december

Sinterklaasviering alle groepen
groepen. Leerlingen zijn om 12.00
uur vrij.

Woensdag

15 december

Kerstbakjes maken

Woensdag

22 december

Kerstviering

Donderdag

23 december

Kerstlunch

Vrijdag

24 december

Studiedag, alle leerlingen vrij
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