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Agenda:
mei
3 - 14
17
22 - 24
28

Meivakantie
Rondleiding toekomstige ouders (online)
Pinksterweekend
Studiedag leerlingen zijn vrij

1
7
7
8
14
15
22

OR overleg om 20.00 uur
ANWB Streetwise
Rondleiding toekomstige ouders (online)
Schoolreis: groepen 4 t/m 8 (voor groepen 3, datum volgt nog)
MR overleg
Kleuterdag
Studiedag leerlingen zijn vrij

2
5-8
9
13
15
16

Rapporten gaan online
Oudergesprekken
Slotfeest
Musical groep 8
Doorschuifmiddag
Leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur

juni

juli

Nieuws uit de directie:
Na gezellige en mooie koningsspelen, wensen we u een heel fijne en verdiende
meivakantie.
In deze nieuwsbrief komen slechts 3 onderwerpen aan bod, maar het is wel belangrijk
daarvan op de hoogte te zijn.
1. Voortgang en toelichting proces 5 gelijke dagen model (5 GDM)
2. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
3. Vacature

www.amalia-astro.nl

Parkstraat 30
3743 EE Baarn
035-5413287

Voortgang en toelichting proces 5 GDM
In dit bericht vindt u de uitslag van de peiling die is uitgezet onder de ouders voor het 5
Gelijke Dagen Model (5 GDM). Voorafgaand geef ik nog graag een toelichting op het hele
proces tot nu toe.
Proces
● Start
De start was in juni 2019 met het team samen met de interim-directeur van de Gaspard
de Coligny in Baarn, Martha Broersma. Zij gaf uitleg over het 5 GDM. In het voorjaar van
2020 hebben we dit model voor onze school praktisch uitgewerkt. . De aanleiding
daarvoor was de coronaperiode waarbij leerlingen thuis onderwijs hebben ontvangen
en in mei 2020 weer fysiek naar school mochten gaan. De voorwaarde daarbij was dat er
zo min mogelijk volwassenen van buiten de school mochten komen - buiten het
schoolteam. De begeleiders van de TSO zouden daarom niet aanwezig zijn.
● Tijdelijk 5 GDM
In deze periode hebben we vanaf mei tot einde van het schooljaar 2020 ervaringen
opgedaan met het 5 GDM. Het tijdelijk gebruik van dit model is gebeurd in overleg met
de MR.
● Studiedag
In juni 2020 heeft het team een gedeelte van een studiedag gewijd aan het spreken over
het 5GDM. De wens werd uitgesproken om hiermee door te gaan, ook als de
coronamaatregelen niet meer zouden gelden. Opvallend was dat het aantal incidenten
tijdens de middagpauze aanzienlijk lager was dan in het oude model. Over die
incidenten bestaan al langere tijd zorgen, dit is ook besproken met de MR.
● Uitwisseling met de Guido de Brès en peiling bij team
Tegelijkertijd werd in deze periode ook een uitwisseling georganiseerd tussen het team
van de Guido de Brès en onze school. De Guido de Brès is namelijk al in 2019 met dit
model gestart.
Na deze bespreking is er onder het team een peiling gehouden en daarbij was 92% voor
het voorstel over te gaan naar een 5 GDM.
● Uitwisseling met directie en leerkrachten van de Guido de Brès en MR AA
We hebben voor de zomervakantie 2020 ook een informatieavond gehad tussen de MR
en de directie en een aantal leerkrachten van van de Guido de Brès.
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● Informatieavond voor ouders in september 2020 afgelast
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met alle kinderen op school maar wederom zonder
ouders/volwassenen en begeleiders. De enige uitzondering hierop waren nu de
begeleiders vanuit de TSO, waardoor we de oorspronkelijke schooltijden weer hebben
gehanteerd.
De bedoeling was om in september 2020 voor de ouders een fysieke informatieavond te
organiseren over het 5 GDM maar dit was niet mogelijk vanwege het toenemend aantal
besmettingen in deze periode.
Een tweede lockdown was er net voor de Kerstvakantie met een herstart van het fysieke
onderwijs op 8 februari 2021. De oorspronkelijke schooltijden zijn blijven gelden.
● Peiling bij leerlingen van groep 5 t/m 8
Bij de bovenbouw leerlingen (groep 5 t/m 8) is er een peiling uitgezet in maart 2021 met
de vraag wat hun voorkeur zou zijn met betrekking tot de schooltijden. In groep 5 t/m 8
sprak 71% van de leerlingen zich uit voor het 5 GDM. In de jaarlijkse leerlingvragenlijst
over o.a. veiligheid en welzijn die in april 2021 afgenomen is, gaven de leerlingen aan
dat ze een grote voorkeur hebben voor pauzes waarbij leerkrachten als pleinwachten
fungeren zodat incidenten direct opgelost worden. Ze ervaren dan de pauzes als fijner
en veiliger. Na de zomervakantie hebben we ook gemerkt dat de incidenten weer waren
toegenomen.

De peiling onder de leerlingen is puur informatief geweest. De onderbouw is in deze
peiling niet betrokken, omdat deze kinderen daarvoor te jong werden gevonden.
● Peiling onder ouders
In april 2021 zijn de ouders schriftelijk geïnformeerd over de wens van het team om met
ingang van het schooljaar 2021-2022 over te stappen op het 5 GDM. De ouders zijn
gevraagd om alvast hun mening te geven. Ondanks dat niet alle ouders van deze

www.amalia-astro.nl

Parkstraat 30
3743 EE Baarn
035-5413287

gelegenheid gebruik hebben gemaakt, laat deze peiling zien dat 44% van de ouders voor
wijziging van de schooltijden is en 20% daar neutraal in staat. Daarnaast twijfelt 11% van
de respondenten nog en is 25% tegen.

● Informatieavond voor de belangstellende ouders
In de informatiebrief over het 5 GDM is ook gevraagd of er behoefte is aan een
informatieavond over het 5 GDM. Hierbij gaf 73% van de respondenten aan hiervoor
geen belangstelling te hebben en 27% wel. Voor belangstellende ouders zal er in mei
2021 een informatieavond worden georganiseerd. Informatie hierover volgt.

● Voortgang proces en besluitvorming

Het besluit is nog niet genomen. We inventariseren momenteel ook de knelpunten bij de
ouders die tegen zijn of nog twijfelen. Indien tot het 5 GDM wordt overgegaan zoeken
we indien nodig samen naar oplossingen. Houd er rekening mee dat dit per het
schooljaar 2021-2022 kan zijn
Het besluit, samen met de MR, zal plaatsvinden na de informatieavond en nog voor de
zomervakantrie. Zowel de oudergeleiding als de leerkrachtgeleiding van de MR moet
instemmen met de wijziging van de school- en werktijden. De MR is bereikbaar via het
e-mailadres mr@amalia-astro.nl
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Nationaal Programma Onderwijs
Zoals u misschien al via de media gehoord hebt, krijgen we een grote financiële impuls
via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze tijdelijke financiële impuls is gericht
op het wegwerken van achterstanden bij leerlingen en herstel en ontwikkeling van het
onderwijs (na Corona). Vanuit een schoolscan (analyse) zullen we als school keuzes
maken voor waar we in willen investeren. En we zullen bewezen effectieve interventies
kiezen die ons onderwijs versterken. In een schoolprogramma zullen we onze aanpak
beschrijven. Stap voor stap wordt vanuit de rijksoverheid steeds meer duidelijk over de
voorwaarden en opties van het NPO. Hier vindt u actuele informatie.
De MR heeft hierbij een belangrijke rol. Voor 10 juli a.s. is haar instemming nodig op het
schoolprogramma voor de komende twee schooljaren. In deze maanden nemen we ze
zo goed mogelijk mee in de ontwikkelingen en we ontvangen graag input van de MR,
zodat we dat kunnen verwerken bij de analyse en keuze voor passende interventies.

Vacature in groep 5
Voor het volgende schooljaar hebben we een vacature in groep 5. Zie bijlage voor meer
informatie. Graag deze vacature verspreiden.

Koningsdag: Ik+jij=Wij
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