TERUGBLIK OP 2020
Wat een bijzonder jaar, wie had dat kunnen voospellen….
13 Maart, die datum staat in ons geheugen gegrift. Alle scholen gingen dicht! Heel
Nederland op zijn kop! Kinderen die niet naar school konden, ouders die thuis moesten
werken, onderwijs op afstand, leerkrachten die van de een op de andere dag hun onderwijs
anders moesten gaan organiseren… Maar ook een heel beroep op ouders. Zeker als je zelf
thuis moet werken en ook nog eens tegelijkertijd één of meerder kinderen met hun
schoolwerk moest begeleiden. Met vallen en opstaan hebben we ons er doorheen geslagen.
En dan midden in de eerste lock down het verschrikkelijke
nieuws dat één van onze leerlingen, David Knebel, was
verongelukt. Die hakte erin. Ineens was het niet al het
coronanieuws waar het om draaide, maar een afscheid van een
leerling. Iets wat je als leerkracht, als klasgenootjes, als school
nooit hoopt mee te maken. Ondanks alle beperkingen vanwege
de RIVM-maatregelen, hebben we op onze eigen manier, samen
met de ouders van David, afscheid kunnen nemen. Hoe
indrukwekkend was het eerbetoon aan David toen de rouwstoet
langs school reed en zijn klasgenootjes een boeket op de kist
legde…. Ondanks al ons verdriet, draaide de wereld door.
Foto van het jaar: groep 6b neemt afscheid van David Knebel

8 mei mochten we weer met halve groepen starten. Er werd een Scalaprotocol opgesteld,
aangevuld met schoolspecifieke afspraken. Alle kinderen werden in een A- en B-groep
verdeeld en kwamen 2,5 dag per week naar school. De nadruk lag deze dagen met name op
de cognitieve vakgebieden, hoewel er ook veel aandacht werd besteed aan het sociale
aspect, weer samen naar school. Wat hadden de kinderen elkaar, de leerkracht en de school
gemist!
Op 1 juni mochten we geheel open. Helaas konden nog niet alle kleuters alle dagen naar
school, omdat de extra ondersteuning die we in de grote kleutergroepen hadden bedacht,
ingezet moest worden in de groepen omdat enkele leerkrachten vanwege de RIVMrichtlijnen nog steeds thuis werkten. Lastig voor ouders, die ook graag hun werkzaamheden
wilden hervatten, maar met enige creativiteit en flexibiliteit van de leerkrachten konden we
steeds meer kleuters volledig toelaten.
Dit schooljaar zijn we goed van start gegaan. Het Scalaprotocol kreeg een update en werd
voortgezet, wat betekende dat we nog steeds geen ouders in school ontvangen en beperkt
op het schoolplein toelaten. Het continurooster werd zonder TSO voortgezet, omdat we
voor de veiligheid van de kinderen en leerkrachten geen externen in het gebouw toelieten.
We hebben dan ook afscheid genomen van Stichting Hapjespan, die jaren naar alle
tevredenheid de tussenschoolse opvang geregeld hebben, waarvoor we hen zeer erkentelijk
zijn.

Covid-19 gooide aardig wat roet in het eten in 2020 en zette een dikke streep door allerei
activiteiten: geen schoolreisjes, geen schoolkamp, geen excursiers, geen fancy-fair, geen
bloemetjesactie, geen goede gaven, een aangepaste sinterklaas- en kerstviering…
Gelukkig kon het uitgestelde inspectiebezoek alsnog op 8 september plaats vinden. Wij zijn
trots op de waardering GOED, die de inspecteur ons toekende. Met name de
kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg zijn van goede
kwaliteit. Het kernwoord is Samen. Samen draagt een enthousiast en gedreven team zorg
voor goed onderwijs. Een mooie waardering voor ons werk!
Covid-19 gaat helaas niet geheel voorbij aan De Duinsprong. Het was niet wachten of, maar
wanneer het virus zich openbaarde op school. Tot nu toe hebben we te maken gehad met 2
positief geteste leerkrachten en 3 positief geteste leerlingen. Daarnaast zijn er verschillende
leerlingen in quarantaine gemoeten vanwege besmetting van een gezinslid. We hebben
nauw contact met de GGD en volgend hun advies m.b.t. de te nemen maatregelen. Veel
leerkrachten hebben zich inmiddels (meerdere keren) laten testen. Complimenten aan het
team, hoe de groepen de eerste dag steeds opgevangen en verdeeld werden. Tot nu toe is
het 3 keer voorgekomen dat een groep een dag thuis zat.
En dan net op de valreep, 3 dagen voor de kerstvakantie een 2 e lock down waarbij de
scholen moeten sluiten tot 19 januari 2021…
Verder kijken we terug op:
•
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•

•
•
•
•

Een geslaagd eerste ouderpanel. Een groep ouders discusieerden onder leiding van
de werkgroiep Ouderbetrokkenheid over de digitalisering van het onderwijs en het
gebruik van laptops, iPads en tablets.
Een gezellige carnvalasviering, toen het nog mocht…..
Geen Koningsspelen maar woningsspelen: leuk om te zien hoe ouders en kinderen er
thuis toch een oranjefeestje van wisten te maken.
Het afscheid van 64 groep 8-ers, die allen goed terecht zijn gekomen op een VO.
Helaas geen schoolkamp, maar 2 leuke alternatieve dagen, waaronder een sportieve
dag op Klimpark Biesbosch in Hank met een afsluitende barbecue.
Ook de musicalavonden verliepen anders: de live-voorstellingen werden gefilmd. Met
de groep werd de film vervolgens, in gala, bekeken in de Voorste Venne, met een
speciaal rode-lopermomentje. Heel bijzonder, met je eigen groep meekijken- en
zingen naar je eigen musical.
De afscheidsavond verliep eveens anders: een disco voor alleen leerlingen, met een
afscheidslied buiten, waar samen met ouders de Duinsprong-periode werd
afgesloten.
2 LIO (=Leerkracht In Opleiding)-stagiaires, Lieke v.d Heuvel en Esther Gerritsen, die
met succes hun opleiding heeft afgerond. In augustus zijn Teddy de Bruin en Daphne
v. Eijck met hun LIO-stage gestart op De Duinsprong.
De start van een 6e kleutergroep mét een nieuwe leerkracht: Esther Gerritsen.
We hebben afscheid genomen van Simone Meeuwissen als leerkracht voor de
Taalklas. Zij was een jaar gedetacheerd vanuit Leerrijk. Haar taken zijn schooljaar
2020-21 overgenomen door Judith Vrieling.
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In juli hebben we ook afscheid genomen van Max Henius, onze Europese vrijwilliger.
In september hebben wij een nieuwe vrijwilliger, Nele Lottermoser uit Duitsland,
mogen verwelkomen. Nele ondersteunt in de taalklas en gaat starten met Duitse
lessen aan de bovenbouw.
Daarnaast zijn er diverse vervangers ingezet: Fanny v.d. Doelen in het ziekteverlof
van Ans Muskens, Christine Quist in het zwangerschapsverlof van Elise v.d. Heijden
en Yvette Geerts in het zwangerschapsverlof van Eleen Roosemalen. Verder kunnen
wij voor incidentele vervangingen altijd een beroep doen op Marianne v. Nieuwstadt.
Elise en Eleen hebben allebei een gezonde dochter gekregen: Sophie en Nouk
Het nieuwe schooljaar is onze website vernieuwd. Een nieuwe, frisse uitstraling. Met
dank aan Peter v.d. Heuvel en Francien v., Vlijmen, die hier veel tijd en energie in
hebben gestoken. Neem eens een kijkje op www.deduinsprong.nl.
Digitale verwachtingsgesprekken- en oudergesprekken. De meeste gesprekken
werden via Microsoft Teams gevoerd. Een vreemde wat onpersoonlijke ervaring,
maar fijn dat leerkrachten, ouders
en kinderen zo toch hun
verwachtingen naar elkaar konden
uitspreken.
• 30 september hebben we afscheid
genomen van Marieke v. Nistelrooij.
Na 15 jaar Duinsprong is zij een
nieuwe uitdaging aangegaan als
directeur van basisschool De
Vuurvlinder in Geertruidenberg.
Ondanks dat we haar enthousiasme,
betrokkenheid en
inlevingsvermogen gaan missen,
wensen we haar veel succes toe. De
Vuurvlinder kan in zijn handjes
knijpen met zo’n directeur.....
Beeldverslag van 2020
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Het Nationale Schoolontbijt: het ontbijt werd coronaproof aangeleverd en door de
leerkrachten, met hygienische handschoentjes, uitgedeeld. 1 december is Lilianne
Ketelaars met pensioen gegaan. Ze had het afscheid van haar onderwijscarriére graag
anders gezien, maar vanwege haar gezondheid in relatie met Covid-19 was het niet
verstandig haar lestaken dit schooljaar nog te hervatten.
Vanaf de 2e week schoolweek is Moniek v. Balkom geveld door een nekhernia. Zij
wordt vervangen door Sabine Vervoort. Moniek hoopt na de kerstvakantie stap voor
stap haar lesgevende taken weer op t epakken.
Annelies v. Gorp begeleidt ons om een doorgaande lijn in muziek te ontwikkelen en
is aangesteld als vakleerkracht muziek
Een vernieuwde MR: 4 ouders stopten met hun activiteiten voor de MR, te weten
Rob v.d. Wiel (voorzitter), Sidney Franken (secretaris), Anthima Kivits en Jamie
Thomassen om moverende redenen of omdat hun termijn er op zat. Dit schooljaar is
het gelukt om 4 nieuwe ouders bereid te vinden om zitting te nemen in de MR:

•
•

Marcel Muskens, Dirk v. Haren, Marjorie Dircksen en Melanie Sars. Samen met Pascal
Blom vormen zij de oudergeleding van de MR.
De benoeming van één van onze groep 7-leerlingen, Koen Franken, als nieuwe
jeugdburgemeester 2021 van de gemeente Heusden.
Ook in 2020 hebben we weer veel oud papier opgehaald! Alle ouders en teamleden
die hier een steentje aan bij hebben gedragen... heel hartelijk dank! En dat allemaal
voor ons Spannend Speelplein! Fijn als we in 2021 weer op u mogen rekenen....

Bij deze wil ik alle ouders danken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld en
voor de prettige samenwerking!
Al met al, een enerverend jaar, met ups en veel downs, met een lock down vanaf 16
december asl ‘toetje’…. Laat 2021 maar komen…..

Het team en alle leerlingen van De Duinsprong wensen u fijne feestdagen,
een goede jaarwisseling en heel veel goeds voor 2021!
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!
Wij zien de leerlingen graag weer terug op 18 januari 2021.
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

