
 

 

 

                                                                                            Buren, 13 november 2020 
Onderwerpen: 

- The Leader in me – werkwijze 
- Derde kleutergroep 
- Corona, lesuitval, afstandsonderwijs 
- Bijlage: voorleesproject Gemeente Buren 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De Beatrixschool is een “The Leader in me” school. Wij zijn 
hier bijzonder trots op! “The Leader in me” is een werkwijze 
om kinderen vaardigheden en gedrag aan te leren zodat ze 
socialer en gelukkiger worden. Zij bereiden zich hiermee 
voor op de dag van morgen. 
 
“The Leader in me” betekent letterlijk “de leider in mij”. De 
kinderen leren dat zij hun eigen keuzes kunnen en mogen 
maken. Je wordt leider van jezelf. De kinderen worden 
zelfbewuster en staan stevig in hun schoenen. 
  
Gewoonte 2 : “Begin met einddoel voor ogen” staat in november en december centraal. 
Vraagt u gerust uw kind naar de klassenmissie.  
 
Ook in coronatijd gaan we door met ontwikkelen van onze werkwijze. We werken met een 
stuurgroep van leerkrachten en ouders.  

- We werken aan de zichtbaarheid van onze werkwijze. Heeft u het mooie spandoek al 
gezien aan ons hek? Wat kan uw kind u hierover vertellen? 

 
- Binnenkort kunt u ook meer lezen over “The Leader in Me” op onze website. Naast 

onze algemene informatie hierover willen we u meer vertellen over de gewoonten die 
centraal staan in de klas, wat wij hiermee in de klas doen en hoe u de gewoontes 
thuis kunt toepassen. Het is misschien wat vreemd om uw kind te horen praten over 
win-winsituaties of proactief zijn. Als ouder is het ook leuk als u de taal en de 7 
gewoonten kent. Wij houden u op de hoogte. 

 



 
Derde kleutergroep 
Vanaf 1 februari a.s. starten wij een derde kleutergroep. Op dit moment zijn wij bezig met de 
organisatie. Direct na de kerstvakantie zullen we de kleuterouders hier verder over 
informeren. 
 
Corona, lesuitval, afstandsonderwijs 
Het lukt ons nog steeds om uitval van leerkrachten te vervangen. Soms regelen we dat 
intern, maar ook krijgen we nog steeds vervanging toegewezen. Het zal niet vreemd klinken 
dat wij verwachten dat ook de Beatrixschool een keer geen leerkracht voor een groep heeft. 
We hebben met het team een aantal afspraken gemaakt. 
 
Een aantal van deze afspraken willen we graag met u delen, zodat u alvast weet welke 
keuzes wij in zo’n geval maken. 

- Lesgeven op school gaat voor op lesgeven op afstand. Dat betekent dat als een 
leerkracht een groep heeft, hij/zij geen afstandsonderwijs kan bieden. 

- Afstandsonderwijs in groep 6,7 en 8 is makkelijker te realiseren. In bepaalde situaties 
kan het zo zijn dat een leerkracht uit de bovenbouw fysiek les gaat geven in de 
onderbouw. De onderbouwleerkracht kan dan het afstandsonderwijs in een groep 6,7 
of 8 verzorgen. Dit natuurlijk alleen als de leerkracht die thuis is, niet ziek is. 

- Als er een groep thuis moet blijven, omdat er geen vervanging is gaan we rouleren. 
Dat betekent dat er steeds een andere groep een dag thuis is. Bij quarantaine 
kunnen dit zomaar 8 schooldagen zijn. 
 

Wij hopen natuurlijk dat er helemaal geen groep thuis hoeft te blijven. Strakke richtlijnen te 
geven blijft lastig, want iedere situatie is weer anders. Wij hopen in ieder geval hiermee een 
beetje duidelijkheid te bieden. 
 
 

 

Namens het team Obs Koningin Beatrix, 
 
Jacqueline de Fouw 


