ouderbrief
september 2020
Beste ouders / verzorgers,

Nog steeds hebben we te maken met bijzondere omstandigheden door het coronavirus. Het aantal
coronabesmettingen in Nederland neemt weer toe. Bij diverse scholen in Utrecht en omgeving hebben ze
inmiddels te maken met COVID19-besmettingen. Daarom begin ik deze ouderbrief over de situatie op onze
school.
We hebben besloten bij een besmetting van een leerling de hele klas naar huis te sturen. Die groep leerlingen
schakelt dan over op online onderwijs. We doen dit omdat wij merken dat de GGD vaak geen bron- en
contactonderzoek meer uitvoert en wij deze taak niet kunnen overnemen. Omwille van de veiligheid van onze
medewerkers en leerlingen hebben wij dit besluit genomen. Daarom hebben alle groepen een online-lesdagtest gehad in de afgelopen dagen. De aankondiging per sms is onze wijze, waarna de mentor in Teams
contact legt met de leerlingen (en ouders). De ervaringen zijn dat in de meeste gevallen klassen volledig online
kwamen. Voor alle onderwijs-op-afstandproblemen zijn snel oplossingen gevonden, want het (i)KRC zet alles
op alles om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. De collega’s binnen een team werken daarbij
intensief samen en we voorkomen dat niet één klas thuis komt te zitten, maar wisselen de onlinelesdag binnen
het team. Zoals altijd geldt dat voor jongeren die niet thuis kunnen zijn opvang op school mogelijk is, hiervoor
neemt u na ontvangst van een sms contact op met mij.
De anderhalve meter afstand geldt nog steeds tussen leerling en ons personeel. Deze afstand (onder)houden
met de leerling(en) is het grote ding. We merken in de praktijk dat het een uitdaging is om deze maatregel te
handhaven. Óók als collega’s onderling! Alle medewerkers dragen nog steeds een geel hesje buiten het lokaal
en belonen leerlingen om ‘de 1,5 meter afstand’ krachtig. Wij herinneren: “…je moet afstand houden…”,
waarschuwen: “…let op…!” of begrenzen: “…stop, houd afstand…”. Als dat niet is gelukt, dan gaan wij daar
voorspelbaar mee om, door met de leerlingen te herstellen en in veelvuldig onze handen te wassen. Wij zijn
nog in afwachting van het VSO-protocol over de verplichting van het dragen van mondkapjes. Nog altijd geldt
dat het moeten dragen niet verplicht is en het op hebben mag als individuele keuze.
De ventilatie in de beide gebouwen zijn tot op heden goed werkzaam. De waarden uit metingen heeft
voldoende ruimte tot de gestelde landelijke norm. In het gebouw aan de Kranenburgerweg met mechanisch
systeem voorzien we geen probleem op weg naar de winter. Voor de leerlingen aan de Mesdaglaan wordt de
koudere periode een uitdaging, omdat de lokalen daar regelmatig moeten ‘spuien’. Het tegen elkaar open
zetten van ramen en deuren twee keer per dag (en één keer na schooltijd) geeft een temperatuurdaling.
Daarom is er een wisselschema gemaakt waarbij het leerplein gebruikt wordt tijdens luchten en weer
opwarmen. Wanneer dit in de winter echt een probleem gaat worden gaan we in overleg met
ouders/verzorgers om dan scenario’s te bespreken.

De eerste schoolweken van het schooljaar 2020-2021 zitten er op voor schoolteam en leerlingen. In die tijd
(kennismaking) zijn alle leerlingen zichtbaar geweest in school of online vanwege nog het verblijf in het
buitenland. Alle groepen zijn in goede sfeer gestart en weer plezieriger dan vorig jaar in onze ‘minimaatschappij’.
Wij weten dat onze PBS-aanpak deelname vraagt van alle leerlingen om als ‘omstander’ een positieve rol
in te nemen en daar blijven wij als schoolteam in 2020-2021 op vertrouwen. Ook op de onrustige
momenten die dagelijks waarneembaar zijn in klas, gang en plein. Het blijft krachtig te zien dat iedereen
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kalm blijft -in deze lastige situaties- om te de-escaleren en dat er nadien tijd en inzet is in het
herstelgesprek tussen leerling(en) en docent(en). Altijd weer een mooi leermoment! En dat collega’s
onderling leren van hun ervaringen door deze uit te wisselen in de teambriefings (iedere ochtend en
middag), van individuele en/of groepsbegeleiding op hun leervragen en op studiedagen. Met als gevolg
steeds betere interventies met behulp van: de zich steeds meer vullende witte denk-doe-cool-box, dat
leerlingen eerder elkaar corrigeren, het actief negeren beter helpt, de reactieprocedure al bij het
uitspreken niet meer doorlopen hoeft te worden of het 3-minutengesprek herstelt. Minder
wanordelijkheden: escalaties, voorvallen en incidenten en daarmee een veilige gemeenschap in school!
Vanuit onze nieuwe waarden: moreel, zelf leiden, lef, verbinden en genieten is er in de basis rust om te leren,
werken en leven in school. Wij zijn gespitst op die klassen en deelgroepen die nog ‘onrustig‘ zijn. Belangrijk
signaal voor ons is dat de ‘storm’ zich binnen de school-, klas- en leerlingnormen afspeelt. Ons
omgangsprotocol voorziet naast preventieve ook in reactieve interventies, daarom worden sommige
groepsplannen aangevuld. Een enkele klas krijgt tijdelijk speciale aandacht van orthopedagoog, teamcoach
en/of MBT-lid. Soms wordt een leerling verplaatst vanuit het individuele belang of in het belang van de klas.
Met deze betrokken ouders/verzorgers is intensief contact.
Op maandag 12 oktober, voor de herfstvakantie heeft u het eerste voortgangsgesprek met de mentor. Dan
bespreekt de mentor het ontwikkelingsperspectiefplan voor 2020/2021 met alle lange termijn doelen. Alle
feitelijkheden tot de herfstvakantie leiden tot een nieuw handelingsdeel tot de Kerstvakantie. Hierbij moet u
denken aan: verzuimfrequentie en -trends, cijferontwikkeling, voorval-&incidentenverslagen en
herstelgespreksnotities, schoolvariabelen en het ondersteuningsproces door de commissie van begeleiding
(interventiepiramide) t.b.v. uw kind/pupil. Verder presenteert uw kind/pupil zijn/haar portfolio. De mentor neemt
telefonisch contact op met u (en uw betrokkenen van het gezin of kind/pupil) om een afspraak te maken voor
het online-oudergesprek. Soms wordt het gesprek fysiek op school georganiseerd en inhoudelijk of op gezag
‘opgeschaald’ door orthopedagoog of directie. Daarnaast is het mogelijk dat onze externe partijen: leerplicht,
gezinswerkers VO-team, jeugdarts en/of begeleider passend onderwijs Sterk VO deelnemen in het gesprek.
Dat kan in deze coronatijd tot maximaal vier personen, de rest is online aanwezig.
Een ouderdag is op het Kromme Rijn College altijd reden voor een algehele lesvrije dag. Bij de berekening van
de onderwijstijd is hiermee rekening gehouden. Ook met de studiedag van vrijdag 2 oktober. Op de website
www.krommerijncollege.nl (met de online schoolgids, deze ouderbrief en actueel nieuws) is weergegeven
wanneer de data van geplande lesuitval zijn en hoe wij tot de verplichte 1000 lesuren per schooljaar komen. De
gedrukte schoolgids ontvangt u voor de herfstvakantie via uw kind/pupil of tijdens het oudergesprek. De data
van de herfstvakantie is van 17 oktober tot en met 25 oktober.
We vinden het belangrijk u te wijzen op de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon. In onze school zijn een
viertal medewerkers voor deze rol aangewezen. Zij zijn als ervaren collega’s van het Kromme Rijn College
dagelijks beschikbaar. U kunt ze het snelst raadplegen en krijgt antwoord binnen 24 uur via
vertrouwenspersoon@krommerijncollege.nl.
Namens het schoolteam groet ik,

Wim van Ruitenbeek
Directeur
06-14794004
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