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Beste ouders/verzorgers van de Freinetschool Delft,
Hierbij de nieuwe Freidag. De Freidag verschijnt iedere vrijdag tijdens reguliere schoolweken en, indien
we iets belangrijks direct met u willen delen, op een andere dag. U vindt de Freidag ook op onze
website www.freinetschooldelft.nl.
In deze Freidag komt aan de orde:
-

-

Covid-19
o Kind ziek – thuis onderwijs
o Vervanging afwezige leerkracht, groepen naar huis, tijdelijke sluiting school
o Wanneer kind thuis houden en ziek melden?
Nieuwe leerlingenraad
Trakteren
Kinderen bij de kennismakingsgesprekken
First Lego League weer van start – hulpouders gezocht
MR: meld onveilige verkeerssituatie bij gemeente Delft
Schoolreis 1 oktober gaat niet door
Wanted: translator
Bijlage 1: beslisboom 0 t/m 6 jarigen
Bijlage 2: beslisboom 7 t/m 12 jarigen

Met een vriendelijke groet,

René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Covid-19
In de vorige Freidag kon u lezen dat er enkele aanpassingen in het protocol zijn gemaakt. Een
belangrijke wijziging was het weer toelaten van ouders in de school voor ondersteunende activiteiten.
De ontwikkelingen van het virus en het effect op de scholen baren ons als schoolleiders in Nederland
zorgen. Gezonde leerkrachten thuis laten zitten wachten op een test en testuitslag geeft
werkdrukverhoging voor de leerkrachten op school en kan ook zorgen voor extra druk bij u thuis als u
kind niet naar school kan. Wat mij betreft is het een prima zet van de minister dat leerkrachten
voorrang krijgen bij het testen. Vanaf vandaag is die voorrangsregeling geldig en zijn wij als
schoolleiders verantwoordelijk voor een correcte toepassing (klik hier voor de informatie op de site
van de Algemene Vereniging van Schoolleiders).
Kind ziek – thuisonderwijs
Als uw kind langer dan drie schooldagen ziek is, ontvangt u van de leerkracht digitaal lesmateriaal (denk
hierbij aan de materialen die u ontving tijdens de lockdown periode).
Vervanging afwezige leerkracht, groepen naar huis, tijdelijke sluiting school
We hanteren het vervangingsprotocol (deze is van voor de Corona periode) van de Freinetschool waar
de MR mee heeft ingestemd. Door Covid-19 zal als eerste gewogen worden of de acties risico’s van
verspreiding met zich meenemen.
Indien mogelijk vervangen we een afwezige leerkracht, conform ons protocol. De kans dat dit niet lukt
is een stuk groter dan voorheen omdat:
-

leerkrachten nu eerder thuisblijven - gezondheidsklachten kunnen nu ook duiden op Covid-19
en
er weinig tot geen vervangers beschikbaar zijn.

Op dat moment blijven de leerlingen van de klas thuis (daarover wordt u uiteraard zo tijdig mogelijk
ingelicht) en ontvangen ze thuisonderwijs. Op dit ogenblik onderzoek ik wat de mogelijkheden zijn van
opvang voor die kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden.
Als schoolleider ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid en voor een correcte uitvoer van ons
protocol Covid-19. Dat betekent dat bij ziekteverschijnselen een leerkracht naar huis gestuurd wordt.
In die beslissing weeg ik dus niet mee wat voor consequenties dit heeft voor andere collega’s (die werk
overnemen) en voor u (als uw kind thuis moet blijven). Veiligheid gaat voor.
Het kan voorkomen dat we überhaupt te weinig personeel beschikbaar hebben om de school open te
houden. Dan wordt er besloten de school te sluiten. Dit is in Delft al het geval op een aantal scholen.
De kinderen ontvangen dan uiteraard thuisonderwijs.
Wanneer kind thuis houden en ziek melden?
In de twee bijlagen bij deze Freidag treft u twee beslisbomen aan. Dit zijn de nieuwste versies (3
september). Naar deze beslisbomen wordt verwezen in de voorbeeld protocollen.
René van Engelen

Nieuwe leerlingenraad
Op dinsdag 15 september is de nieuwe leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Ieder
jaar worden er nieuwe vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. Uit elke groep van de Libel
is er een leerling die de school vertegenwoordigt in de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt
begeleid door Tessa, locatieleider bovenbouw.
Dit jaar hebben wij de volgende vertegenwoordigers:
Mirte uit de Tulpen (voorzitter)
Pip uit de Waterlelies (notulist)
Lucas uit de Krokussen
Bjorn uit de Narcissen
Linde uit de Irissen
Tim uit de Anemonen
Max uit de Zonnebloemen

Deze eerste bijeenkomst was al gelijk heel belangrijk. Onze nieuwe directeur René van Engelen was
aanwezig, omdat hij graag advies wilde van de leerlingenraad over twee onderwerpen.
Het eerste onderwerp waar de leerlingenraad advies over heeft gegeven is het weer mogen trakteren
op school. De leerlingen hadden hier goede ideeën over. René neemt het advies van de leerlingen weer
mee naar het team om tot een besluit te komen.
Het tweede onderwerp ging over de kennismakingsgesprekken die school wil gaan voeren. De
leerlingenraad heeft advies gegeven over het wel of niet aanwezig zijn van de leerlingen tijdens deze
gesprekken. Ook dit advies wordt meegenomen naar het team om een besluit te nemen.
De leerlingenraad zal de rest van het schooljaar nog zo’n vijf à zes keer bij elkaar komen om te
vergaderen.
Tessa Storm

Trakteren / Treats
Vanaf aanstaande maandag kan er weer in overleg met de leerkracht getrakteerd worden. Ik heb de
leerlingenraad om advies gevraagd. Zij hebben hierover van gedachten gewisseld en gaven mij een
advies. De bespreking in het team heeft geleid tot een enkele aanpassing.

We kunnen weer gaan trakteren. Hoe kunnen we dat gaan doen?
Advies:
-

Om risico van verspreiding terug te brengen *):
o

Voorverpakte traktaties, het liefst gezond *)

o

fruit met schil

o

een cadeau voor de hele klas (boek bijvoorbeeld)

-

Alleen in de eigen klas (dus niet de klassen rond).

-

Om te voorkomen dat iedereen tegelijk trakteert spreken ouders met de leerkracht af wie
wanneer wat trakteert.

-

Trakteren is geen verplichting, er zijn ook kinderen die trakteren niet leuk vinden.

-

Het is leuk om op je ‘echte’ verjaardag te trakteren. Leerkrachten houden hier rekening
mee.

Het team is meegegaan in dit advies en had enige aanpassingen op de plekken van de sterretjes:
*) Bij de opties stond ook nog de optie tot het zelf maken van een traktatie in de klas. Dit zou kunnen
leiden tot iedere dag een traktatie maken zoals een appeltaart. Mooi natuurlijk, maar zou een te grote
impact hebben.
*) Er stond ‘gezonde’ traktaties. Dit zou suggereren dat alleen gezonde traktaties welkom zijn. Dat is
niet het huidige beleid (ook snoep wordt nog bij ons toegestaan). Daarom hebben we dit veranderd in
..het liefst gezond.
Ik heb het advies van de leerlingenraad / team overgenomen. Al eerder hadden de ouders van de MR
zich uitgesproken voor het weer toestaan van traktaties.
Dit gaat vanaf aanstaande maandag in. Houd er rekening mee dat als een traktatie niet binnen dit
kader valt, de leerlingen en leerkrachten de traktatie mee terug geven. We zijn hier met elkaar
verantwoordelijk voor.

If a student wants to celebrate it’s birthday, he/she can treat the class. The students’ council
has given an advice. We have agreed:
-

-

The only treats that are allowed are
o prepacked treats
o fruit with skin
o a gift for class (for example a book)
Only their own class.
Parents have contact with the teacher to agree on when who treats what in class.
Treats are not an obligation.

-

Teachers will take into account that children prefer to celebrate their birthday on their
birthday date.

René van Engelen

Kinderen bij de kennismakingsgesprekken
De leerlingenraad heeft hier een advies over uitgebracht. Het team is hiermee aan de gang gegaan. Ik
verwerk de uitkomsten uit de bespreking in het team van gisteren en leg dit nog aan het team voor. In
de loop van volgende week krijgt u de uitkomsten.
René van Engelen

First Lego League weer van start – hulpouders gezocht
Net als voorgaande jaren, gaan we natuurlijk weer meedoen met de First Lego League in het Science
Centre. Dit is een wedstrijd die kinderen uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek te
onderzoeken. Dit doen ze onder andere door een Lego robot te bouwen en te programmeren en het
bedenken van een oplossing voor een probleem binnen het thema van dit jaar. Voor meer informatie,
zie: http://firstlegoleague.nl/
Er worden ook dit jaar weer twee teams samengesteld met kinderen van groep 6-8. Hiervoor worden
in de klas inschrijfformulieren uitgedeeld. Natuurlijk zijn we ook weer op zoek naar ouders die de
teams willen begeleiden.
Om het geheel Corona-proof te kunnen laten verlopen zijn passende afspraken gemaakt. In het
weekend van 29 tot en met 31 januari 2021 zal de regionale finale zijn, maar hoe dit er precies uit gaat
zien in deze situatie, is nog niet bekend gemaakt door de organisatie.
De teams zullen eind oktober
gaan starten en werken 3 uur per
week aan hun opdracht. (1,5 uur
onder schooltijd en 1,5 uur na
schooltijd ). De middagen na
schooltijd zijn voor het ene team
op woensdag en het andere op
vrijdag. Het moment onder
schooltijd wordt in overleg met de
begeleiders gepland.
Heb je affiniteit met lego, techniek
en/of programmeren en lijkt het
je leuk om een team te
begeleiden? Enige voorkennis is
niet vereist, we maken het liefst
een combinatie van meer en

minder ervaren begeleiders. Meld je aan via
het inschrijfformulier dat aan de kids is
uitgedeeld. We streven naar 3 begeleiders per
team. Op donderdagochtend 8 oktober 8.309.30 komen de begeleiders op de Libel bij
elkaar voor meer informatie en afstemming.
Hierover ontvang je na inschrijving meer
informatie.
Heb je nog vragen stuur een berichtje naar de
techniekcoördinator
Malika:
m.verbeek@freinetschooldelft.nl
Malika Verbeek

MR: meld onveilige verkeerssituatie bij gemeente Delft
De MR wil werk maken van de onveilige verkeerssituatie rondom de schoolgebouwen. De MR heeft
zelf al contact opgenomen met de gemeente maar het helpt als alle ouders individueel ook een
melding maken. Hoe meer meldingen, hoe meer indruk dus laten we dit samen als ouders oppakken!
Om een melding te maken bij de gemeente doe je het volgende:
•

Log met je digiD in op delft.nl.

•

Kies afval, milieu en openbare ruimte

•

Kies melding openbare ruimte

•

Klik op de kaart de locatie Hugo de Grootstraat bij de Libel of Hugo

•

Kies voor Bruggen, wegen, straten en pleinen

•

En als subcategorie Onveilige verkeerssituaties.

•

Omschrijf de gevaarlijke situatie ter hoogte van de oversteek. Je kunt denken aan:

Rond de schooltijden (8.15u, 12.00u, 12.15u, 15.00u) ontstaan op de Hugo de Grootstraat gevaarlijke
situaties. Veel fietsers (ouders en kinderen) moeten de Hugo de Grootstraat oversteken. Helaas wordt
er in deze straat dusdanig hard gereden dat het echt gevaarlijk is.
Ter hoogte van de Schimmelpenninckstraat is de wachtstrook voor fietsers onduidelijk aangeduid en
vanaf die plek is de straat niet goed te overzien. De auto’s die er aan komen zien wachtende fietsers
hier ook niet staan. Ik verzoek u om na te denken over een mogelijke oplossing waardoor auto’s minder
hard kunnen rijden en ouders en kinderen (met fiets) veilig kunnen oversteken.
Of:

Ter hoogte van de Van Slingelandstraat biedt het zebrapad niet voldoende veiligheid. De auto’s kunnen
hier een dusdanige snelheid aannemen dat het oversteken hier gevaarlijk is voor zowel kinderen als
ouders.
De MR is bereid om met u mee te denken over een oplossing, u kunt contact opnemen met
mr@freinetschooldelft.nl.
Hoe meer meldingen, hoe meer kans dat de gemeente dit oppakt dus doe allemaal mee!
De Medezeggenschapsraad

Schoolreis 1 oktober gaat niet door
Op de jaarkalender die u heeft ontvangen staat op 1 oktober de schoolreis. Deze gaat niet door. De
schoolreis is doorgeschoven van vorig schooljaar naar dit moment omdat we toen i.v.m. de Corona
maatregelen niet op schoolreis konden.
Als eerste stap heb ik de activiteitencommissie gevraagd bij de drie organisaties na te gaan of we de
schoolreis Coronaproof konden uitvoeren (Drievliet, Plaswijck Park en de busonderneming). Dit bleek
te kunnen.
Als tweede stap heb ik bij de leerkrachten die op 1 oktober mee zouden gaan, geïnventariseerd of we
de schoolreis konden uitvoeren. Dit bleek niet het geval.
Dit betekent ook dat ik de derde stap niet hoef te nemen. Deze derde stap had ingehouden dat ik bij u
had geïnventariseerd of u uw kind mee had gegeven voor de schoolreis of dat u dit te onveilig zou
vinden.
Ik heb de activiteitencommissie gevraagd alternatieven te bedenken.
René van Engelen

Wanted: translator
We have a lot of foreign parents, mainly expats. I think it is important to make the information in the
Freidag and on the website available for them. I am looking for someone who wants to translate the
Freidag and the texts on the website. If the Freidag is short and I have the time, I will make the
translations myself.
Interested? Please contact me: directie@freinetschooldelft.nl
René van Engelen

Bijlage 1: beslisboom 0 t/m 6 jaar

Bijlage 2: beslisboom 7 t/m 12 jaar

