Nieuwsbrief maandag 22 maart 2021
Beste ouders,
In deze nieuwsbrief weer de allerlaatste nieuwtjes van onze bruisende school, vers van de pers! We
houden u op de hoogte en wensen u veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Soelin Biharie, waarnemend directeur en intern begeleider Algemene Hindoe Basisschool
Met oprechte deelneming
Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze zeer gewaardeerde en dierbare oudcollega en vriend De heer Shahied. De heer Shahied heeft met
veel toewijding een grote bijdrage geleverd aan de
Vahonschool en de Stichting Leerlingenvervoer. De
herinneringen aan een prettige samenwerking en zijn
prachtige zangkunsten zullen ons altijd bijblijven. Onze
gedachten en medeleven gaan uit naar zijn nabestaanden.
Directie, personeel, College van Bestuur, Raad van Toezicht,
Medezeggenschapsraad, leerlingen en vrijwilligers van de
Vahonschool en de Stichting Leerlingenvervoer.
Nieuws uit de Medezeggenschapsraad
Binnen onze MR zijn er momenteel vacatures ontstaan voor de oudergeleding.
Bent u die ouder waar onze MR naar op zoek is?
De MR is op zoek naar gemotiveerde en kritische ouders die zich beschikbaar wil stellen voor deze
vacature.
Wat is een MR?
Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat met het bevoegd gezag over
allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Het streven is om
samen de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden
van het personeel te verbeteren.
MR VAHON
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen school. Deze rol is in de Wet Medezeggenschap op Scholen

(WMS) geregeld. Bij veel beslissingen die het bestuur en/of de directie moeten nemen, is het vaak
verplicht of wordt er aanbevolen om eerst de MR te raadplegen. De MR heeft in dat kader dan ook
een geheimhoudingsplicht. Er zijn verschillende soorten beslissingen:
die waarover de MR eerst advies moet geven;
die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is in beginsel vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de
achtergrond van de school en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het meedenken over
schoolbeleid en de uitdagingen bij de uitvoering ervan; of u past elders uw verworven kennis op dit
terrein toe. MR- leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van
medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u
ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden
Wat vragen wij van u?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van
stukken);
Objectief en kritisch beleidstukken beoordelen en daarop (schriftelijk) reageren;
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (minimaal zes keer per jaar);
Een motiverende, kritische én open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk maandag 29 maart 2021 tot 18.00 uur een e-mail naar
skapoerchan@vahon.nl met uw motivatie.
Indien na 29 maart 2021 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan zullen
er op woensdag 7 april 2021 verkiezingen worden uitgeschreven, waarbij alle ouders van de
school een stem kunnen uitbrengen op hun favoriete kandidaat.
De MR kijkt uit naar uw aanmelding!
Met vriendelijke groet,
Namens de MR
Sieuw Kapoerchan, waarnemend voorzitter van de MR | skapoerchan@vahon.nl

Holikaverbranding zondag 28 maart 2021
Zondag 28 maart a.s. is het weer zover: de jaarlijkse
Holikaverbranding vindt plaats op ons schoolplein.
Conform richtlijnen van het RIVM mogen we met 30
mensen bij elkaar zijn. Dat betekent helaas dat er dit jaar
geen ouders en kinderen bij kunnen zijn. De medewerkers
van onze school komen samen en zullen na afloop samen
genieten van Prasaad en een vegetarische warme
maaltijd.
Holiviering op school: maandag 29 maart 2021
Aansluitend is op maandag 29 maart de jaarlijkse Holiviering op school. De leerkrachten benaderen
ouders uit hun groep voor vegetarische hapjes en drankjes. Elke groep verzorgt een onderdeel van de
viering. Denkt u aan toneel, zang, dans, muziek, gedicht, modeshow, chauwtaal, kabir’s/doha’s. Op
de dag zelf wordt er tot en met 10.00 uur gewoon les gegeven. De 1e pauze komt te vervallen. Na
10.00 uur volgt de viering en zal in alle groepen middels een live streamverbinding te volgen zijn.
Tegelijkertijd kunnen de kinderen genieten van het lekkere
eten.
Om 12.00 uur is de school uit. De leerlingen die met de bus
gaan, gaan gelijk naar hun bus toe.
De overige kinderen die met Holipoeder gaan spelen, nemen
al hun spullen gelijk mee naar beneden en spelen tot
uiterlijk 12.30 uur met het poeder op het schoolplein. Zij
worden door hun ouders opgehaald.
Leerkrachten blijven op school tot dat alle leerlingen zijn
opgehaald door hun ouders.
Heeft u hierover nog vragen dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Wij kijken er naar uit!
De werkgroep Holiviering.

Voortgang onderzoek aansluiting bij stichting Lucas Onderwijs
Op initiatief van de stichting Lucas Onderwijs loopt er momenteel een onderzoek door Bureau
Berenschot. Er is een enquête uitgegaan onder ouders en personeel. Er worden momenteel
gesprekken gevoerd met ouders, personeel en kinderen. Op deze manier krijgt onze school én Lucas
Onderwijs meer zicht op de mogelijke aansluiting van onze school bij Lucas. Met betrekking tot het
laatste doet het goed dat uit onderzoek is gebleken dat het oudervertrouwen op dit moment groter
dan een 7 is (op een schaal van 1-10) is. Daar hebben we hard voor gewerkt en zijn we blij mee, maar
is voor ons geen reden om achterover te leunen…!
De Grote Rekendag!
Op woensdag 24 maart a.s. is de Grote Rekendag en onze school natuurlijk mee!!

Toetsen
Nu alle kinderen weer op school zijn en weer bijna ‘gewoon’ op school onderwijs
krijgen, hebben wij de balans opgemaakt door o.a. toetsen af te nemen bij de
kinderen. Hoeveel zijn de kinderen gegroeid in hun ontwikkeling, is de ontwikkeling
gelijk gebleven of is er wellicht een achterstand opgetreden? Voor de kinderen die
onvoldoende geprofiteerd hebben van het thuisonderwijs heeft onze school
subsidie aangevraagd en gekregen. Daardoor kunnen er twee deskundige externe
begeleiders (Muriel en Valerie) worden bekostigd, die onder schooltijd met
kinderen de ontstane hiaten bijspijkeren. Ook geven wij elke week op zondag extra
lessen. Ook dit blijkt een effectieve oplossing. We zijn blij dat we al deze extra hulp
beschikbaar hebben.

Last but not least vragen we OPNIEUW uw aandacht voor het gewijzigde thuisblijfbeleid voor
kinderen in verband met Covid-19. Onze school heeft helaas de afgelopen periode twee groepen in
quarantaine gehad, omdat er een kind positief was getest.
Het beleid is te vinden via deze link en via deze link is het beleid in een handig stroomschema (zgn.
beslisboom) samengevat.
Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar
school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn
kinderen die:
•
•
•

Af en toe hoesten;
Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de
klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.
In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:
•
•

•

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is
Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19,
ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die
persoon een negatieve testuitslag heeft.
Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.

Wanneer kan een kind getest worden?
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.
Testen van kinderen 0-4 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
•

•

het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een
negatieve testuitslag weer naar de opvang*;
het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan
besluiten om het kind te laten testen;

•

•

het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is
van iemand die COVID-19 heeft;het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een
contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met uitzondering dat zij ook een dringend testadvies hebben
bij verkoudheidsklachten.
Wij willen u met klem verzoeken de richtlijnen nauwgezet te volgen om de kans op quarantaine
voor een hele groep zo klein mogelijk te maken, en natuurlijk ook i.v.m. de gezondheid van de
kinderen en leerkrachten. Een significant deel van ons team behoort tot een medische risicogroep.
Alvast dank voor uw medewerking.
Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met de
directie.

