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Schoolreis vrijdag 18 september en vrijdag 2 oktober 
De schoolreisjes komen er snel aan. Wat zullen de kinderen er zin in hebben! 

We willen u er op attenderen dat ook met een schoolreis de regels van de RIVM gelden. Dus heeft uw kind, of u als 
begeleider, gezondheidsklachten als verkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, koorts en/of benauwd dan kunt 
u of uw kind helaas niet mee op schoolreis. 
 

 
 

 

Startgesprekken 
Deze vinden volgende week en/of de week daarna plaats. Wij vragen u bij voorkeur met één ouder te komen. U 
kunt de school binnen gaan via de ingang die uw kind ook neemt. De ouders van alle groepen 1-2 nemen de zij 
ingang aan de linkerkant van de school. De groepen 4, 4-5 en 5 nemen de ingang rechts van de school (bij de 
fietsen). Alle overige groepen komen via de hoofdingang.  
We verwachten dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 meekomen naar dit gesprek. 

 

 

Informatieavond 
Vandaag krijgt u van de leerkracht via de mail informatie over de groep, die anders gedeeld zou worden op de 
informatie avond. We willen u hiermee een beeld te geven over het onderwijs in de groepen en de dagelijkse gang 
van zaken. Iedere leerkracht heeft deze informatie op een eigen manier vorm gegeven.  
Mocht u dringende vragen hebben betreft de informatie avond, dan kunt u die stellen aan de leerkracht. Het is niet 

de bedoeling om dit tijdens de startgesprekken te doen. 

 

 

Even voorstellen: stagiaire Julia 
 

 
Mijn naam is Julia. Ik ben achttien jaar oud en ik kom uit Harderwijk. 
Ik ben nu tweedejaars Pabo student en ik loop het komende jaar op de Aloysiusschool stage. 
Het eerste halfjaar loop ik stage op de donderdag in groep 3A. 
Ik kijk uit naar het komende jaar op deze school!  
 
 

 Aloweetjes 
17 september 2020  

Agenda 
 
 
 18 september Schoolreisje groep 5 t/m 8 
 
 22 september Startgesprekken groep 1 t/m 8 
 

 24 en 25 september Studiedag (alle groepen vrij) 
 

 1 oktober Startgesprekken groep 1 t/m 8 / Ouderpanel 19.30-20.30 uur op school 
 
 2 oktober Schoolreisje 1 t/m 4 
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Er is geen leerkracht, wat gebeurt er dan? 
 

Afgelopen week hebben we een klas naar huis moeten sturen omdat de leerkracht niet kon werken en er geen 
invalleerkracht beschikbaar was. Dit zal het komende jaar nog vaker kunnen gebeuren. Enerzijds is er al een 
lerarentekort, anderzijds zijn er de maatregelen omtrent Corona.  
Als school vinden we het belangrijk dat het primaire proces zo veel mogelijk doorgaat. 
Mocht een leerkracht niet kunnen komen werken dan ondernemen we verschillende acties: 
 
We proberen dit altijd eerst op te lossen door een vervanger te zoeken, zowel extern via de PIO-invalpool als intern 

met onze eigen leerkrachten. 
 
Indien er voor een groep geen invaller beschikbaar is, zijn er verschillende opties: 
1. De leerlingen van de betreffende groep worden verdeeld over de andere groepen; 
2. Een teamlid die op de betreffende dag aanwezig is en niet voor een groep staat, neemt de groep over; 
3. De leerlingen van de betreffende groep worden naar huis gestuurd. 

 

Optie 1: De leerlingen van de betreffende groep worden verdeeld over de andere groepen. 
Het blijkt dat de incidentele toevoeging van leerlingen verstorend kan werken in de andere groep. Wij kiezen er 
daarom voor om de leerlingen niet te verdelen over andere groepen. Mocht een leerkracht gedurende een schooldag 
ziek naar huis gaan, dan kan het zijn dat de leerlingen die dag wel verdeeld worden. 
 
Optie 2: Een teamlid die op de betreffende dag aanwezig is en niet voor een groep staat, neemt de groep over. 

In een school werken diverse teamleden die geen groepsverantwoordelijkheid hebben en dus ambulant zijn. Deze 
teamleden zijn bevoegd om een groep over te nemen. Dit kan slechts in beperkte mate omdat hun werk betreft het 
primaire proces, ook op dat moment blijft liggen.  
 
Optie 3: De leerlingen van de betreffende groep worden naar huis gestuurd. 
Het kan gebeuren dat er voor meerdere dagen in eenzelfde groep geen invaller beschikbaar is. Wij kiezen er dan 
voor om een leerkracht van een andere groep voor de betreffende groep gaat. Er gaat dan een andere groep naar 

huis toe. Op deze manier verdelen we de last over de groepen  
 
Voorbeeld situatie: Geen vervanging in groep A beschikbaar 
 

Dag Oplossing 

1 Groep A gaat naar huis 

2 Groep B gaat naar huis; Groep A krijgt les van leerkracht groep B. 

3 Groep C gaat naar huis; Groep A krijgt les van leerkracht groep C. 

4 Groep D gaat naar huis; Groep A krijgt les van leerkracht groep D. 

5 Groep A gaat naar huis. 
 
De schoolleiding beslist welke ambulante collega voor de groep gaat of welke groep naar huis wordt gestuurd. Hierbij 
wordt onder andere rekening gehouden met eerdere situaties in het lopende schooljaar. Stel dat een groep naar 

huis wordt gestuurd, maar er is echt geen opvang mogelijk, dan zorgen we voor opvang in een andere groep. We 
willen u echt vragen om hier bij uitzondering gebruik van te maken. 

 
We realiseren ons dat het voor u als ouders ook niet makkelijk zal zijn onverwachts uw kinderen thuis te hebben. 
We willen u het advies geven om nu alvast te kijken voor opvangmogelijkheden voor onverwachte noodsituaties. 
We proberen u zo tijdig mogelijk te informeren. Dat kan de avond ervoor of voor de start van de ochtend. We zijn 
hierbij afhankelijk van de reactiesnelheid van de invallers. Informeren doen wij nu via de email en/of Parro om zoveel 
mogelijk ouders zo snel mogelijk te kunnen bereiken. 
 

De leerlingen worden naar huis gestuurd. Krijgen ze dan werk mee? 
Onze eerste prioriteit ligt bij het zoeken naar mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat de leerlingen gewoon 
naar school kunnen blijven gaan. De leerlingen krijgen nu geen werk mee. We zijn aan het onderzoeken wat 
mogelijkheden zijn. 

 
Mijn kind kan niet naar school en mist veel lesstof 
Volgende week donderdagmiddag zullen we als onderdeel van de studiedag, met het team gaan brainstormen, hoe 

we de leerlingen die niet naar school kunnen i.v.m. de coronamaatregelen toch zoveel mogelijk bij het onderwijs 
kunnen betrekken. 
 

Oproep: invallers 
Wie heeft er een onderwijsbevoegdheid en zou willen invallen op de Aloysiusschool? 
We komen graag in contact met ouders die een onderwijsbevoegdheid hebben en af en toe willen invallen bij ons op 
school. Of kent u iemand die kan/wil lesgeven op de Aloysiusschool? Ze kunnen contact opnemen met Judith via 
aloysiusschool@kpoa.nl of even bellen naar school. 
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Handhaving leerplicht m.b.t. Corona 
 

Uitgangspunt voor de zomervakantie was dat er niet handhavend werd opgetreden, tenzij na onderzoek van de 
leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake was van luxe verzuim of absoluut verzuim. Er was geen handhaving voor 
kinderen met een kwetsbare gezondheid of als zij familieleden hebben met een kwetsbare gezondheid. Ook voor 
gezinnen waarbij angst voor het coronavirus een rol speelt werd er niet gehandhaafd op de leerplicht. Vanaf de start 
van dit schooljaar is handhaving weer volledig mogelijk. 

 

 

Gezonde school: rookvrij 
 
Sinds 1 augustus mag er op het terrein van de school niet meer worden gerookt. Om dit te onderstrepen is vorige 
week ook een bord opgehangen. 
 

 
 

 

Gezonde school: Donald Duck over voedselverspilling 
 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze week een speciale editie van Donald Duck ontvangen over 
voedselverspilling. Deze speciale editie verschijnt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
voedselkwaliteit in samenwerking met de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Met het blad en het 
lesprogramma www.smaaklessen.nl gaan leerlingen zelf op onderzoek uit. Kinderen leren dat je niet te veel eten 
moet kopen, dat je met restjes heel lekker kunt koken en dat eten langer houdbaar is als je het goed bewaart. 

 

 

Herhaalde oproep: ouderpanel 
In de vorige Aloweetjes hebben we een oproep gedaan voor het ouderpanel. Tot nu toe hebben drie ouders zich 
opgegeven. Dit is voor ons te weinig. Om als ouders van onze leerlingen een afspiegeling te zijn van de school 
starten we met minimaal zeven ouders. We zoeken nog ouders uit de groepen 1,3,5,6 en 8. U kunt zich nog opgeven 

voor 21 september via de mail aloysiusschool@kpoa.nl. De bijeenkomsten vinden dit schooljaar plaats op 1 oktober, 
23 november, 16 februari en 17 mei van 19.30-20.30 uur op school, uiteraard met inachtneming van de Corona 
richtlijnen. 

 

 

Oproep: verkeersouder 
 
Beste allen, 
 
De afgelopen 5 jaar ben ik verkeersouder geweest voor de Aloysiusschool. Dit jaar is het laatste jaar dat ik dit kan 
doen en daarom wil ik deze rol/taak graag aan het begin van het schooljaar overdragen aan een andere vrijwillige 
ouder. Dan kunnen we dit jaar de activiteiten samen doen en kan de nieuwe ouder het daarna overnemen. 
 

Waarom was ik verkeersouder? 
Mijn beroep is verkeerskundige, ik adviseer(de) gemeenten en provincies over wat zij kunnen/moeten doen op gebied 
van verkeersveiligheid en – educatie. Ik heb o.a. 6 jaar lang de kwaliteit van verkeerseducatieprogramma’s getoetst, 
waaronder het theoretisch verkeersexamen. 
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Wat doet een verkeersouder? 
Een verkeersouder ondersteunt de school in het uitvoeren van de kerndoelen op gebied van verkeersveiligheid: 

kinderen gedurende de basisschoolperiode leren veilig deel te nemen aan het verkeer; als passagier, als voetganger 
als fietser onder begeleiding, als zelfstandig fietser en fietsend in een groep.  Om dit te bereiken heb ik de Aloysius 
ieder jaar aangeboden te helpen bij de organisatie van de volgende activiteiten: 
Groep 1-2: aanbieden van praatplaten. 

Groep 3-4: op voeten en fietsen naar school: 4 weken lang stickers sparen voor elke dag dat de leerling lopend of 
fietsend (achterop telt ook) naar school komt – liefst aan het begin van het schooljaar, zodat het een gewoonte 
wordt te lopen of te fietsen. 
Groep 5-6: Fiets(verlichting)check: alle fietsen worden gecontroleerd, ouders helpen met kleine reparaties, en goede 
fietsen krijgen een sticker – meestal in de week voor de herfstvakantie, daarna is verlichting nodig. 
Groep 7-8: Praktisch verkeersexamen – in april/mei, na het theoretisch examen; Dode hoekles – moment is 
afhankelijk van aanbieder en subsidie gemeente. 

Alle groepen: de 10 tips veilig verkeer rondom school – 1 sheet presentatie bij de introductie-ouderavond aan het 
begin van het schooljaar. 
Alle groepen: meedenken en meehelpen met het bedenken van veilige loop- of fietsroutes naar activiteiten zoals de 

ijsbaan, schoolreis, etc. zo nodig ook mee begeleiden. 
Alle groepen: meedenken met schoolpleininrichting t.a.v. verkeersveiligheid. 
Alle groepen: meehelpen en denken met veilige verkeersafwikkeling voor de school. Bijvoorbeeld in gesprek met de 
buurt, of afspraken maken met leveranciers (van melk, van wc-papier) dat ze niet tijdens de schoolspits komen en 

voor de ingang parkeren. 
 
Bovenstaande draagt allemaal bij aan het invullen van de kerndoelen t.a.v. verkeersveiligheid. Invulling gaat i.o.m. 
de leerkrachten. 
 
Ben je geïnteresseerd om dit over te nemen? Neem dan contact op. 

 
Groeten, 
Geertje Hegeman 
06 52 36 8091 

Moeder van Alex Heijma (groep 8) 

 

 

Word ouderlid van de GMR van KPOA 
 
In september wil de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van KPOA graag van start met zeven ouders 
en zeven leerkrachten. Vanwege het afscheid van GMR-leden, is er nog één ouder nodig om straks op volle sterkte 
te zijn. Wil jij als ouder betrokken zijn en meepraten over het bovenschools (onderwijs)beleid van KPOA? Meld je 
dan aan als ouderlid van de GMR! Je hoeft niet per se lid te zijn van de MR van je school om lid te worden van de 

GMR. 
 

Wat doet de GMR? 
De GMR heeft bovenschoolse medezeggenschap en is betrokken bij besluiten over het beleid en het functioneren van 

KPOA. Wij vergaderen zes keer per jaar aan de hand van een jaarplanning over bovenschoolse onderwerpen. Dit zijn 
onderwerpen die de GMR belangrijk vindt, of die door het College van Bestuur (CvB) worden ingebracht zoals: 

Onderwijs & Kwaliteit (inzet ICT in de klas), Financiën (begroting, jaarcijfers), Bestuursformatieplan (aantal FTE’s op 
scholen), Personeelsbeleid (vervanging, aanname, arbozorg, ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, scholing), 
Huisvesting (onderhoud, nieuw- en/of verbouw). 
 
De GMR bestaat uit drie taakgroepen, die bestaan uit drie of vier personen. Beleid waar de GMR een advies over of 
instemming voor moet geven, worden door de taakgroep voorbereid. Deze inventariseert vragen en vormt zich een 

mening over het onderwerp en voorgenomen beleid. Tijdens de GMR-vergadering informeert de voorzitter van de 
taakgroep de andere GMR-leden. Het CvB geeft in het plenaire deel van de vergadering eventueel nog een toelichting 
en beantwoordt vragen. Hierna geeft de (P)GMR advies of instemming. 
 
De taakgroepen van de GMR zijn:  
1. Onderwijs & Kwaliteit: KPOA2020, inzet ICT in de klas, passend onderwijs. 

2. Personeel: vervanging, werkdrukvermindering, overplaatsing, aanname, arbo, duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. 

3. Financiën & Huisvesting: financiële beleidskaders, (proces) begroting, voortgangsrapportages, integraal 
huisvestingsplan, coöperatie PO. 

 
De GMR buigt zich over bovenschoolse zaken, dus onderwerpen die alle KPOA-scholen en medewerkers aangaan. 
Zaken of onderwerpen die op individuele scholen spelen, worden door de MR-en besproken. De GMR heeft natuurlijk 
wel voelsprieten. Herkent een groot deel van de scholen/medewerkers zich in een onderwerp, dan brengt de GMR 

dit onder de aandacht bij CvB. 
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De vergaderingen worden gehouden op het bestuursbureau aan de Amsterdamseweg, ‘s avonds van 19.30 tot 21.30 
uur. Het eerste uur vergaderen de GMR-leden met elkaar. In het tweede, plenaire deel, schuiven de leden van het 

College van Bestuur (CvB) aan - Winfried Roelofs en Jasmijn Kester - en de directeur bestuursbureau, Brigitte Visser. 
Twee keer per jaar ontmoet de GMR leden van de Raad van Toezicht. 
 
Lijkt het je leuk om mee te denken over onderwijszaken die je eigen school overstijgen en wil je als ouder daaraan 

een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar Esseline Braakhekke via secretaris-gmr@kpoa.nl. Stuur ook een mail 
als je eerst nadere informatie wilt, of eens een GMR-vergadering wilt bijwonen! 

 

 

SPORT 
 

Ook dit schooljaar wil de Aloysiusschool weer de strijd aangaan om de sportiefste school van Amersfoort te worden! 
Naast dat wij graag willen winnen, is het ook gewoon heel leuk en gezellig om mee te doen. 
 
Inschrijven voor een sporttoernooi gaat dit jaar via Parro. Schrijf je op tijd in en noteer de datum alvast in de agenda! 

Uiteraard functioneert een team zonder coach niet zo best en daarom wil ik u, als u dat leuk lijkt, als ouder vragen 
om u aan te melden als coach. 
 

Alvast bedankt. 
 
Sportagenda 
 
2 oktober  Handbaltoernooi groep 3 en 4   Uiterste inschrijfdatum 
  Van 15.00 – 19.00 uur in Sportpark Zielhorst  16 september 

 
9 oktober Handbaltoernooi groep 5 t/m 8   Uiterste inschrijfdatum 
  Van 15.00 – 19.00 uur in Sportpark Zielhorst  16 september 
 

22 oktober Tafeltennistoernooi groep 4 t/m 8   Uiterste inschrijfdatum 
  Van 09.30 – 16.30 uur in Sporthal de Bieshaar  12 oktober 
 

30 oktober Volleybaltoernooi groep 5 en 6   Uiterste inschrijfdatum 
  Van 15.00 – 17.30 uur in Sporthal Amerena  12 oktober 
 
6 november Volleybaltoernooi groep 7 en 8   Uiterste inschrijfdatum 
  Van 15.00 – 17.30 uur in Sporthal Amerena  12 oktober 
 
22 november Damtoernooi groep 5 t/m 8    Uiterste inschrijfdatum 

  Van 10.00 – 14.00 uur in OBS de Vlinderslag  12 november 
 
28 december Zaalvoetbaltoernooi jongens + mix groep 5 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
  Van 09:00 – 19:00 uur in Sporthal Amerena  12 november 

 
29 december Zaalvoetbaltoernooi jongens + mix groep 5 t/m 8  Uiterste inschrijfdatum 

  Van 09.00 – 19.00 uur in Sporthal Amerena  12 november 
 
30 december Zaalvoetbaltoernooi meiden groep 5 t/m 8  Uiterste inschrijfdatum 
  Van 09.00 – 19.00 uur in Sporthal Amerena  12 november 
 
Hopelijk kan de Aloysiusschool zich goed vertegenwoordigen bij deze sporttoernooien. Het kan gebeuren dat er te 
weinig aanmeldingen zijn, waardoor een toernooi helaas niet door gaat. 

 
Sportieve groet, 
 
René Streef, vakleerkracht gym, rstreef@sro.nl 
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