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We mogen weer helemaal open!
We moeten nog heel even wachten, maar vanaf 8 juni mogen we weer aan alle kinderen tegelijk lesgeven!
Na twee weken met steeds maar de helft van de kinderen in de school, zijn we heel blij dat we weer met zijn
allen tegelijk naar school kunnen. De afgelopen weken hebben we gezien dat iedereen zich heel erg goed aan de
regels houdt. Er worden liters zeep weggewassen, er zijn al honderden papieren doekjes gebruikt en alle kinderen
komen zonder hun vader of moeder het schoolplein op.
Het team van De Toren is er heel erg trots op hoe we de afgelopen weken met elkaar -ouders, kinderen en de
juffen- hebben gewerkt aan een ‘Corona-veilige’ school. Super!
De Toren: Samen Lerend Ontwikkelen

Basisonderwijs weer volledig open vanaf 8 juni 2020
Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat
maakte premier Rutte gisterenavond bekend in de persconferentie. In de week van 1 juni wordt een definitief
besluit genomen. De Primair Onderwijsraad is blij met deze beslissing en zij zullen de komende weken het
hernieuwde protocol uitwerken en deze zo snel als mogelijk met ons bestuur en de scholen delen zodat we goed
voorbereid op 8 juni de deuren kunnen openen voor alle leerlingen. Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor
de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht ook na de zomervakantie. De Primair Onderwijsraad streeft er
naar de aangepaste protocollen op woensdag 27 mei klaar te hebben. Hierna zullen wij deze plannen concreet
uitwerken voor onze school en u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Rooster maandag 25 mei t/m vrijdag 5 juni
De komende 2 weken zullen we nog even voor de helft van de tijd naar de school komen. Hieronder het rooster:
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Unitonderwijs
Eerder informeerden wij u al over het unitonderwijs. Sinds 1 april hebben we op
De Toren een onderbouw-unit. Door de corona-crisis hebben de kinderen uit de
onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) nog niet met elkaar kunnen werken, maar ze
merken al wel dat er dingen veranderd zijn.
Zo krijgen de kinderen niet meer de hele dag les in 1 lokaal, maar gaan ze om te
rekenen naar het rekenplein, is Tante Truus* op het taalplein te vinden, waar de
kinderen uit het 3e leerjaar leren lezen. Sinds vorige week wordt er gewerkt met
een hypermodern digikeuzebord en hebben alle kinderen een weektaak. Kinderen
leren hiermee zelf hun taken of werkjes plannen en keuzes maken. In plaats van
dat de juf zegt dat je iets ‘moet’ doen, kiezen of plannen kinderen in de
onderbouw-unit zelf wanneer ze welke taak uitvoeren. Natuurlijk onder
begeleiding van de juf of onderwijsassistent.
Wanneer de kinderen aan de slag zijn met hun weektaak, geeft de juf instructie
op maat. De juf: “Het is zo fijn! De kinderen zijn betekenisvol bezig met hun
weektaak en ik kan in diezelfde tijd aan 3 groepjes kinderen een instructie op maat aanbieden.”
Door de Corona-maatregelen is het helaas niet toegestaan om kijkmomenten voor ouders en een open-huis te
organiseren. We zijn aan het onderzoeken of we u op een andere manier kunnen laten zien hoe het eruit ziet in de
onderbouw-unit.
*Mocht u denken wie is Tante Truus? Vraag het gerust aan één van de leerlingen uit de onderbouw, zij kunnen het
u vast vertellen!

Schooljaar 2020-2021
Met het team hebben we de afgelopen weken niet stilgezeten! Aan de hand van de ervaringen en expertise uit de
onderbouw, hebben we ook gewerkt aan de plannen voor unit-onderwijs in de midden- en bovenbouw.
In de Torenpraat van 6 maart jl. stond het volgende:
In het systeem van jaarklassen en een groepsdocent krijgt uw kind op dezelfde manier onderwijs als zijn of haar
grootouders. Toch zijn de vaardigheden die we in 2020 nodig hebben heel anders dan de vaardigheden waar we in
1950 voor werden geschoold. Unitonderwijs is een manier om ons onderwijs anders te organiseren en kinderen op
een andere manier te laten leren. Dit alles met als hoofddoel om ons onderwijs verder te ontwikkelen
en toekomstbestendig te maken met behoud van de huidige kwaliteit.
In het Unitonderwijs kunnen kinderen makkelijker flexibel worden ingedeeld. Niet meer alleen op leeftijd
(leerjaar), maar vooral op waar ze aan toe zijn om te leren. In wisselende niveaugroepen wordt het
onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. We haken hiermee in op eigentijdse
ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over hun eigen leerproces gaan krijgen; dit noemen
we eigenaarschap. De kinderen leren hoe te leren. De leerkracht wordt steeds meer begeleider en coach.
Bovenstaande is herkenbaar in onze missie en visie en de kernwaarden van de Waarden.
De tijd waarin wij en dus ook de kinderen leven, is aan grote verandering onderhevig. Er worden in de
toekomst meer en andere vaardigheden van kinderen en volwassenen gevraagd: kritisch denken, oplossingsgericht
werken, grote nadruk op samenwerkend leren en werken en het creatief zijn in het bedenken van
oplossingen. Deze vaardigheden geven het kind de handvatten mee, die het in de snel veranderende wereld
nodig heeft. Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende
wereld. Het unitonderwijs biedt hiervoor goede mogelijkheden. Hier werken we momenteel aan.
Volgend schooljaar zullen we 3 units hebben op De Toren:
• een onderbouw- (groep 1-2-3),
• middenbouw- (groep 4-5-6),
• bovenbouwunit (groep 7-8).
In de komende edities van De Torenpraat zullen we u wekelijks meenemen in deze ontwikkeling.
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Conciërgewerkzaamheden
Misschien was het u al opgevallen, maar meester Rick is niet langer werkzaam bij ons op school. Rick is enkele jaren
aan het werk geweest als conciërge. Eerst op De Arenberg en De Toren en sinds dit jaar werkte hij enkel op De
Toren. Rick deed allerlei ondersteunende werkzaamheden, die we nu met het team (voorlopig) zelf op moeten
pakken. De afgelopen periode is dit in de school goed gelukt, maar we merken dat er vooral buiten wat klusjes
‘blijven liggen.’
I.v.m. de corona-maatregelen mogen we geen ouders vragen om ons een handje te helpen in de school, maar we
kunnen jullie hulp wel gebruiken bij wat klusjes buiten.
Het groene schoolplein is voolop in ontwikkeling, maar voordat dit klaar is (we verwachten dat dit in augustus is),
hebben we wel met enkele ongemakken buiten te maken.
Zijn er ouders die het leuk vinden en de tijd hebben ons te
helpen met de volgende klusjes:
•
•
•

het onkruid aan de voorkant van de school weghalen,
zodat het er weer ‘fris’ uitziet;
het onkruid bij het grasveldje op het grote plein
weghalen en …
het schoonmaken van de zandbak, zodat we weer lekker
buiten kunnen spelen in de zandbak en op het gras.

Deze werkzaamheden zullen allemaal na schooltijd moeten
gebeuren, in kleine groepjes en op gepaste afstand van elkaar. We plannen een moment in overleg met elkaar.
Vind u het leuk om een paar uurtjes lekker buiten bezig te zijn voor de school?
Dan kunt u dit aangeven bij de juf.
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