
INFORMATIEBRIEF VANUIT DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers, 

Deze week zouden wij op school onze jaarlijkse informatiemiddag/avond houden. U heeft de datum 

van 2 september vast zien staan in onze kalender. Maar sinds maart jl staat de wereld op z’n kop en 

is eigenlijk niets meer “normaal”. Kijk maar eens naar de televisie naar een willekeurig programma en 

je ziet direct de aanpassingen die er gedaan zijn om er toch nog een aardig programma van te 

maken. Of het nu een actualiteitenprogramma is of een “Musical Sing Along”: “Gepaste afstand” is 

de richtlijn en geen of weinig publiek is bijna standaard.  

Ook op school beleven we sinds maart jl een hectische periode, waarin we van een volledige 

“lockdown” met les-op-afstand, via de scholen weer beperkt open naar de situatie nu waarin de 

kinderen wel weer op school komen, maar de ouders nog  op afstand blijven vanwege de richtlijnen 

vanuit het RIVM. Daarnaast hebben we te maken met scherpe richtlijnen wat betreft thuisblijven bij 

gezondheidsklachten voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten.  Dit heeft een grote impact op 

ons dagelijks handelen, zeker nu ook het weer omgeslagen is, waardoor de besmettingskans door 

verkoudheid en griep ook groter wordt. Daarbij speelt nog steeds de problematiek rondom het 

lerarentekort, waardoor er voor leerkrachten geen vervanging mogelijk is bij ziekte of andere 

redenen. Geluk bij een ongeluk is wel dat we “dankzij” de “lockdown” en het snelle schakelen naar 

les-op-afstand veel ervaring hebben opgedaan om kinderen online lessen te laten volgen, zodat zij bij 

evt. afwezigheid  van de leerkracht, niet fysiek op school aanwezig hoeven te zijn. Zeker bij onze 

kinderen in de groepen 5 t/m 8 biedt dit systeem mogelijkheden om lesuitval op te vangen. Vanuit de 

Almeerse Scholen Groep wordt daarnaast overleg gevoerd met de politiek, maar ook met de GGD om 

leerkrachten met voorrang te kunnen testen, zodat de duur van fysieke lesuitval beperkt kan blijven. 

Dit vraagt veel begrip en flexibiliteit van twee kanten: Ouders voor het steeds maar weer oplossingen 

bedenken voor opvang bij het thuiswerken en leerkrachten die fysiek lesgeven op school, maar ook 

op afstand lesgeven aan de leerlingen die thuis zitten (door quarantaine of…). 

De afgelopen week ontving u bij de Nieuwsbrief de jaarlijkse Kalender. Dit keer niet in een gedrukte 

versie, maar via een bijlage. De reden is dat we de activiteiten voor dit schooljaar wel gepland 

hebben, maar ons elke keer beraden of en hoe deze activiteiten georganiseerd kunnen worden. Veel 

activiteiten zijn dus onder voorbehoud. Zo zijn de 1e aanpassingen de komende 2 weken al zichtbaar: 

de informatiemiddag/avond doen we op papier en de oudergesprekken vinden plaats via “Teams”. 

Zo proberen we een weg te vinden in het woud van richtlijnen en protocollen en ondertussen voor 

de kinderen het onderwijs op een zo prettig mogelijke manier doorgang te laten vinden met hopelijk 

ook nog voldoende “leuke” dingen in het programma die we op één of andere manier toch willen 

organiseren. Een voorbeeld hiervan is de “sportochtend/dag” die in de week van 14 september in de 

kalender staat. Juf Patricia en meester Milo zijn al druk bezig geweest om een mooi programma in 

elkaar te draaien dat, zonder al teveel uitdagingen rondom afstand-houden, uitgevoerd kan worden.  

Via de Nieuwsbrief bent u via foto’s al voorgesteld aan de teamleden van de Albatros voor dit 

schooljaar. Op deze plek wil ik nogmaals welkom heten onze nieuwe collega’s voor dit schooljaar: 

meester Adri (groep 7A), juf Sylvia (groep 7B), juf Karin (groep 1/2B) en meester Milo (vakleerkracht 

gymnastiek op de dinsdag). Daarnaast heeft Naomi ons team versterkt met de verzorging van de zo 

belangrijke huishoudelijke taken. Helaas nemen we binnenkort ook afscheid van een collega: juf 

Ianthe gaat ons in de herfstvakantie verlaten om zich volledig te wijden aan het (boeren)leven in Elim 

(Drenthe). Al met al zijn we heel blij dat we (weliswaar op de allerlaatste dag voor de vakantie) erin 

geslaagd zijn om met een volledig team aan de slag te gaan met alle plekken “bezet”.  



Met dit team gaan we dit schooljaar het onderwijs verzorgen aan uw kind(-eren). Hoe dat onderwijs 

er voor uw kind uit gaat zien, leest u in de informatie die vanuit elke jaargroep naar u toe wordt 

gestuurd. U krijgt dan informatie over afspraken, programma en praktische zaken. U bent gewend 

deze informatie tijdens de jaarlijkse informatieavond te krijgen. Dit jaar ontvangt u het dus zoals 

gezegd digitaal. Voor de week van 7 september staan ook de oudergesprekken gepland. Via 

SchouderCom.nl  heeft u  een uitnodiging gehad om u voor een gesprek aan te melden. Deze 

gesprekken vinden plaats via “Teams”, het online platform van Microsoft.  

Schoolbreed zijn er drie grote speerpunten waar we als team dit en komende schooljaren mee aan 

de gang gaan.  

Ik licht ze hieronder kort toe:  

- The Leader in Me - De kracht van gewoonten  

De leerlijn The Leader in Me is gebaseerd op het boek ‘The 

7 Habits of Highly Effective People’ van Stephen Covey: een van de meest populaire boeken over 

persoonlijk leiderschap ooit. De kern van het boek: effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de 

basis zijn voor hun persoonlijke effectiviteit en groei. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf 

ontwikkelen, ook kinderen.  De 7 gewoonten versterken elkaar en zetten een proces van persoonlijke 

en interpersoonlijke groei in beweging. Het maakt dat leerlingen persoonlijk de regie dúrven voeren 

over hun leerproces en eigenaarschap tonen. De Kinderraad is daar een mooi voorbeeld van: De 

klassenvertegenwoordiger bespreekt de punten/antwoorden vanuit iedere groep en neemt de 

vragen uit de vergadering weer mee terug naar de klas om dit te bespreken. Verder coöperatieve 

werkvormen die we gebruiken om het samenwerken te verbeteren en te stimuleren. Een leerling die 

vorig schooljaar een presentatie gaf over pesten in de groep, maar ook aan mij als directeur. Dat zijn 

bijzondere momenten waar we nog steeds veel van leren. De gemeenschappelijke taal biedt houvast. 

“Pro actief en Win Win” zijn begrippen die we al gebruiken op de werkvloer. Leerkrachten groeien als 

mens en professionals, ouders krijgen een boost voor hun opvoeding. “Win-win”dus! 

Bij de 7 gewoonten werk je eerst aan je eigen keuzes, verantwoordelijkheden en doelgerichtheid en 

dan pas kijk je hoe je met anderen dingen voor elkaar kunt krijgen.  

 



Op 17 en 18 augustus jl zijn we dit schooljaar gestart met 2 studiedagen. Deze stonden volledig in het 

teken van de 7 gewoonten. Met elkaar hebben we, onder de bezielende leiding van Jaap ter Steege, 

onze trainer, de 7 gewoonten ons “eigen” gemaakt met als doel dat we deze in de loop van dit 1e jaar 

(het hele traject beslaat 3 jaren) kunnen “voorleven” en “doorgeven” aan onze kinderen, zodat we 

met elkaar de “belofte naar de leerlingen” kunnen presenteren en hoe we deze vorm gaan geven. De 

start met twee vragen was zeer inspirerend: “Zou ik bij mijzelf in de groep willen zitten? Waarom wel 

of juist niet? Wat hoop je vandaag te leren/horen als je naar huis gaat en wat is jouw bijdrage 

daarin?”  Het spreekt voor zich dat we u als ouder ook “meenemen” in en informeren over dit 

traject. Voorgaande informatie moet u dus zien als een 1e stap in dit traject. “Alleen ga je sneller,  

maar samen kom je verder!” 

- Afstemmen 

Afstemmen kun je op 2 manieren interpreteren: 

o Het afstemmen van afspraken en regels binnen de school voor leerkrachten, ouders,  

kinderen, maar ook bijv. bij de overblijf.  Een werkgroep binnen de school is druk bezig om 

een ABC vast te stellen dat voor alle betrokkenen helder en duidelijk is.  

o Afstemmen van onderwijs op behoeften van de school,  groep en leerlingen individueel.  Op 

schoolniveau: data verzamelen en deze zichtbaar maken in het team. Leerkrachten maken 

analyses van Cito toetsen die besproken worden met  de Ib-er op vaste momenten. Wat 

heeft deze groep nodig?  Dit zien we terug  in de klas tijdens de reguliere lessen op drie 

niveaus (IO, IA en IG), maar vindt ook plaats in kleinere setting voor kinderen die wat meer 

ondersteuning of uitdaging nodig hebben. In overleg met Passend Onderwijs, maar ook met 

externe instanties, zoals Bureau Jade, Intraverte, een externe rekenexpert, etc.  zijn we  bezig 

om onderwijsarrangementen op maat te maken binnen de financiële mogelijkheden die we 

als school hebben. Intraverte werkt al in de school, het is laagdrempelig, kinderen worden uit 

de klas opgehaald, tools die ingezet worden, kunnen sneller geëvalueerd worden en er is een 

snelle open communicatie mogelijk.  

 

- Kunst en Cultuur en Dido 

Kunst en cultuur neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs op de Albatros. Dit krijgt vorm 

tijdens Dido, waarin groep doorbroken aan WO thema’s wordt gewerkt in combinatie met 

expressievormen. Maar ook tijdens lessen die we aanvragen vanuit Collage, het centrum voor 

cultuuronderwijs in Almere. Komend schooljaar zal tijdens Dido met een nieuwe methode voor 

wereldoriëntatie  worden gewerkt. Deze methode heet “Faqta” . De methode biedt een breed 

aanbod van lesmateriaal (ook digitaal) voor groep 1 t/m 8 waaronder wereldoriëntatie, kunst en 

cultuur. Voor Collage is de school in ieder geval aangemeld voor het programma “Muziekmenu” , 

waarin alle groepen 4 keer les krijgen van een muziekdocent. Daarnaast staan er ook excursies en 

gastlessen op het programma aansluitend bij de thema’s die tijdens Dido worden behandeld. 

Uiteraard weer onder voorbehoud!  

Zoals u ziet staat er genoeg op de rol. Tijdens het schooljaar zal ik u regelmatig verder informeren 

over de vervolgstappen rondom de 3 speerpunten. Voor nu laat ik het hier even bij, om u  niet te 

overladen met informatie.  

Vanaf deze plek wens ik u en uw kinderen namens het hele team van de Albatros  een heel fijn , maar 

vooral ook gezond schooljaar toe!  

Luc de Boer, directeur   


