
 

 
 

H O R I Z O N T A A L  
   oktober 2020; nummer 3                   schooljaar 2020-2021 

 

1 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Het zijn weer spannende tijden. Het aantal besmettingen loopt landelijk op en ook het dorp Prinsenbeek 
krijgt hier weer meer mee te maken. We volgen de ontwikkelingen binnen onze schoolpopulatie 
nauwgezet en hebben korte lijnen met de GGD, die ons adviseert hoe te handelen bij mogelijke nieuwe 
ontwikkelingen. Inmiddels hebben we drie leerkrachten die positief zijn getest. Sinds vorige week 

dinsdag zijn zij thuis. Helaas waren enkele uiteindelijke testresultaten erg laat bekend geworden. 

Drie andere collega’s zijn met milde klachten ook getest, maar hun uitslag was negatief.  
Een vierde leerkracht wordt op dit moment nog getest, aangezien ze ook milde klachten heeft.  
Over deze meldingen hebben we contact met de GGD en onze stichting INOS. De GGD geeft aan dat 
deze ontwikkelingen geen reden voor onrust zijn.  
 
De beschikbare info-brief vanuit de GGD is eerder al naar alle ouders gestuurd: 

 
 
Beste ouder/verzorger, 
Op de school van uw kind is een persoon (volwassene) positief getest op COVID-19. We begrijpen dat 
dit veel vragen oproept over het risico voor uw kind. 
De GGD onderzoekt wie er contact hebben gehad met de persoon die positief is getest. Leerlingen die 
contact hebben gehad met deze persoon krijgen hierover bericht, met een advies wat te doen. 

Als u geen bericht van ons heeft ontvangen, dan heeft uw kind geen, of maar heel erg kort, contact 
gehad met de persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op besmetting. 
Meer informatie of vragen? 
We begrijpen dat de situatie veel bezorgdheid en vragen kan oproepen. Als u vragen heeft over COVID-

19 op de school van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio. 
Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.  

Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351. 
 
 
Intern worden sinds vorige week de RIVM-richtlijnen weer scherper nagevolgd. We bewaken de 1,5 
meter afstand onderling tussen volwassenen. Het aantal contacten met ouders en externen 
minimaliseren we: de biebouders staan even op on-hold en vergaderingen worden weer meer via de 
digitale weg gehouden. Uiteraard mag het primair proces hier zo min mogelijk last van hebben. 

Collega’s die verkoudheidsverschijnselen hebben, moeten getest worden. Dit betekent dat er nogal wat 
georganiseerd moet worden om de bemensing van de groepen doorgang te laten vinden. Dat vraagt 
weer veel van de flexibiliteit van alle collega’s! Tot op heden hebben we daardoor kunnen voorkomen 
dat groepen thuis moeten blijven. Dank aan de collega’s hiervoor! Dank ook aan de ouders die aangeven 
begrip voor de situatie te hebben. 
 
Mocht u behoefte hebben om te reageren, dan kan dat via de mail: kbsdehorizon_info@inos.nl  

Frank Op de Beek 
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1 oktober telling 
 
Op 1 oktober worden de leerlingen geteld op iedere basisschool. Dat gebeurt via BRON (Basis Register  
Onderwijs). Het belang van een goede 1-oktobertelling is groot: op basis van het leerlingaantal, ontvangt een 
school de bekostiging vanuit het ministerie van OCW .  
In het primair onderwijs ontvangen schoolbesturen één budget voor het geven van goed onderwijs: de lumpsum. 
Deze lumpsumbekostiging kent twee onderbouwingen: de personele lumpsum (op schooljaarbasis) en de 

materiële lumpsum (op kalenderjaarbasis). Basisscholen ontvangen daarnaast extra budget via de prestatiebox. 
Het soort leerling en het aantal leerlingen dat de school telde op 1 oktober van het voorgaande jaar (T-1 
bekostiging), bepaalt voor het overgrote deel hoeveel personele lumpsum een schoolbestuur ontvangt. 
De materiële lumpsum is er voor bekostiging van zowel het gebouw (onderhoud, schoonmaak, energiekosten) en 
bekostiging voor materiële kosten voor het geven van onderwijs (ICT voorzieningen, lesmateriaal, meubilair). 
 

Voor onze school valt ook dit jaar de teldatum weer gunstig uit. Het leerlingaantal groeit weer, weliswaar minder 
explosief als afgelopen jaar.   

De groepsgemiddelde op dit moment is: 23 lln per groep (vorig jaar was dit gemiddelde 22). Mede door de inzet 
van extra werkdruk verlagende financiën vanuit het ministerie is het leerlingaantal redelijk beheersbaar per groep 
gebleven. 
We zien dat de onderbouwgroepen in vergelijking met de bovenbouwgroepen gemiddeld groter zijn. Dit is te 
verklaren door de groei in het afgelopen jaar.  Het aannamebeleid moet ervoor zorgen dat de schoolpopulatie 

niet te sterk blijft groeien, maar eerder gaat stabiliseren.  
Zoals eerder gemeld loopt de capaciteit van het gebouw ook tegen zijn grenzen aan. In januari 2021 zal de 
uitbreiding van het gebouw met drie lokalen en een tweede speelzaal plaatsvinden. Maar daarmee bereikt het 
schoolgebouw zijn maximale capaciteit. Het is de bedoeling dat de Horizon een stabiele populatie van zo’n 400 
kinderen zal blijven.  
 

 
 

 

 

studiedag 2 oktober 
 
Op vrijdag 2 oktober heeft het schoolteam weer een studiedag gehad.  
Centraal hierbij stonden twee onderwerpen:  
* voortgang implementatie nieuwe rekenmethode (bovenbouw) 
   Sinds het begin van het nieuwe schooljaar is er een nieuwe rekenmethode ingevoerd (nieuwste versie  

   van Pluspunt). De eerste bevindingen zijn met elkaar gedeeld en vragen konden voorgelegd worden  
   aan een expert van de uitgeverij. 
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* de onderbouw heeft zich in eerste instantie verdiept in nieuwe toepassingen in de Google- 

   omgeving. Aansluitend hebben de collega’s van de groepen 1-2 zich verder verdiept naar de  
   (on)mogelijkheden/ wensen rond de aanschaf van nieuw kleutermateriaal. 
   Hiervoor zijn we met een aantal collega’s ruim twee weken geleden op bezoek geweest bij een  
   leverancier van schoolmeubilair in IJsselstein en hebben daar het gehele proces van fabricage mogen  
   zien. In de showroom konden we de nieuwste mogelijkheden op het gebied van inrichting bekijken.  
   Het is de bedoeling dat aan het begin van het nieuwe schooljaar (na de renovatie) het nieuwe meubilair  
   bij de kleuters in gebruik genomen wordt! 

 

van harte welkom! 

 
We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.  

(periode van 16 september t/m 14 oktober 2020):       
  
 Romy Vincenten  groep 1C/2C 
 Luuk van Haperen  groep 1D/2D 
   

We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn. 

 
aanmelden van 2 ½ -jarigen 

Om de organisatie voor het nieuwe schooljaar te kunnen vaststellen, verzoeken wij ouders met kinderen 
die de leeftijd van 2½  jaar hebben bereikt of dit binnenkort gaan bereiken, dit te melden bij de directie/ 
administratie.  
Natuurlijk kunt u voor een kennismakingsgesprek / rondleiding een afspraak maken. 
Telefonisch: 076-5413200 of via kbsdehorizon_info@inos.nl 

 
 

 

onderzoek ‘andere schooltijden’ 
Afgelopen week is de stuurgroep ‘andere schooltijden’ voor het eerst (digitaal) bijeen geweest. 
De stuurgroep bestaat uit alle leden van de MR (namens de ouders: Jan Visser, Rob Snels en Jacqueline 
Vermeulen-Duijster en namens het schoolteam: Mariska Faber, Carla Meeuwissen en Els van Wingerden) en is 
aangevuld met twee ouders van de Ouderraad (Ingrid Aangenendt en Menno ten Velde). De collega’s Esther 
van Son en Karin van Werde zijn namens het team toegevoegd. 

Tot slot zit Frank Op de Beek als directielid in de stuurgroep en is Alexander Geraerdts (unit-manager Kober) 
adviseur namens de Kinderopvang.  
 
De stuurgroep gaat met een externe instantie in zee. Zij zullen het gehele proces 
mee voorbereiden, het vorm geven en de onafhankelijkheid bewaken. 
Het doel van de stuurgroep is een oriënterend onderzoek in te stellen naar ‘andere 
schooltijden’. Na dit onderzoek zal een advies / voorstel aan betrokkenen 

voorgelegd gaan worden. Hierna zal besluitvorming plaatsvinden. 
Naast het schoolteam en de ouders zal ook de Kinderraad mee mogen denken in 
het geheel van bevindingen.  
 

 
Dit gehele proces zal plaatsvinden in de periode november 2020 - mei 
2021.  
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voorbereidingen op de renovatie en verbouwing 
Al maandenlang zijn op de achtergrond alle voorbereidingen gaande rond de renovatie van het schoolgebouw 
en de uitbreiding van onderwijsruimten. Zoals eerder aangegeven krijgt het bestaande gebouw een behoorlijke 
metamorfose: een nieuw klimaatbeheersingssysteem, alle nutsvoorzieningen worden vernieuwd, alles wordt 

opnieuw geschilderd enz.  
Op de achter speelplaats zullen drie lokalen en een tweede speelzaal permanent worden gebouwd. 
 

 

 

 
Dit vraagt een logistieke uitdaging, aangezien slechts een beperkt aantal 

groepen inpandig kunnen blijven in het huidige schoolgebouw tijdens de 
bouwperiode. Deze bouwperiode is gepland van eind december 2020 tot en 
met de zomervakantie 2021. 
 
Zodra alle voorbereidingen definitief rond zijn, zullen we u uitgebreid 
informeren over de totale organisatie tijdens deze periode. 
 

Naar verwachting zal dit na de herfstvakantie kunnen. 

 

 
 

verkeersveilig rond de school 
 
De ouderraad is op eigen initiatief een onderzoeks-
traject gestart met de pakkende naam ‘een 

verkeersveilige schoolomgeving, hoe draag jij 
bij?” Aanleiding is  een groeiende bezorgdheid; 
recentelijk hebben incidenten geleid tot  onveilige 
situaties bij het brengen en halen van leerlingen. 
  
Eén dezer dagen zult u een uitnodiging krijgen om 
deel te nemen aan een korte verkeersenquête. 

Met de reacties vanuit deze enquête kan de 
ouderraad, samen met school, Veilig Verkeer 
Nederland en de handhavers van onze wijk een 

actieplan uitwerken.  
We steunen dit initiatief van de ouderraad ten zeerste 
en hopen op een grote betrokkenheid van de ouders.  

    

  
 

Dag van de leraar 
 
Op maandag 5 oktober zijn we als team zeer blij verrast met een heel leuke 
attentie namens de Ouderraad. Op deze ‘dag van de leraar’ kregen we een 
leuke kaart namens de kinderen van de Horizon met de pakkende tekst ‘jullie 
zijn goud waard’! 

 
Namens alle collega’s: ontzettend bedankt hiervoor! 

 

 

En toen kwam er nog een digitale verrassing op deze speciale dag: 
namens het College van Bestuur van Inos werden alle medewerkers van Inos 
toegesproken door Peter Heerschop. Hij sprak op zijn eigen wijze over het mooie 

vak van leerkracht. Hij eindigde zijn inspirerende betoog met de mededeling dat alle 

collega’s drie jaar lang gebruik mogen maken van een digitale leeromgeving (E-
Wise), waardoor leerkrachten zich gericht verder konder professionaliseren. Deze 
organisatie biedt ruim 100 digtale cursussen op vele gebieden van het onderwijs! 

 

klusdag vaderploeg: stoere ouders 
Op zaterdag 3 oktober hebben de vaders van de vaderploeg (ze noemen zichzelf de ‘stoere ouders’) zich weer 
gestort in tal van zaken die nodig waren op en rond de speelplaatsen. Hieronder een foto-impressie van de 
vele activiteiten die uitgevoerd konden worden! 
Maar er waren niet alleen ‘stoere ouders’: ook twee stoere jongens hebben geholpen: Wouter en Stijn (uit 
groep 5)! Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet en hulp! Op naar de volgende klusdag! 
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kanjer van een vis(ser) 
Graag willen we op de valreep nog een bericht doorsturen van Bram uit groep 7.  
Wat een kanjer ben jij Bram! 

 
 

Voor iedereen een fijne herfstvakantie gewenst! 
Tot de volgende Horizontaal! 

 
Met vriendelijke groet.                                              
Namens het team,  
Frank Op de Beek                                                                    

 


