
 

13-02-2023: Margedag, leer-
lingen hele dag vrij 
 

24-02-2023: Wieltjesdag 
 

24-02-2023: Margemiddag, 
leerlingen om 12.00 uur vrij  
 

24-02-2023 t/m 05-03-
2023: Voorjaarsvakantie  

Beste ouders, verzorgers, 
 
Bij deze de nieuwsbrief van 
Kindcentrum Valkenhorst.  
 
Vriendelijke groeten,  
Team Kindcentrum Valken-
horst 
 
Coronabesmettingen 
De afgelopen week werden wij 
geconfronteerd met 3 teamle-
den met een positieve corona-
test. De ouders van de betref-
fende groepen zijn hierover via 
het ouderportaal geïnformeerd. 
Doordat na een positieve coro-
natest een periode van 5 da-
gen isolatie volgt, hebben we 
de afgelopen week voor meer-
dere groepen vervangingen 
moeten regelen.  
Door enig kunst en vliegwerk, 
intern schuiven met leerkrach-
ten, leerkrachten die extra 
kwamen werken en door inzet 
van een externe invalleer-
kracht konden de lessen voor 
de leerlingen zoveel als moge-
lijk doorgang vinden.  
Het lukte ons niet om voor 
vandaag voldoende personele 
bezetting voor alle groepen te 
krijgen, waardoor er helaas 
geen lessen voor groep 3 kon-
den plaatsvinden. De ouders 
van groep 3 zijn hier gisteren 
over geïnformeerd.   
De verwachting is dat we ko-
mende week weer in de nor-
male personeelsbezetting kun-

nen draaien. Op dit moment 
zijn er geen nieuwe coronabe-
smettingen bij ons bekend.  
 
Gebrek aan inval / groepen 
sluiten 
Het is nog steeds moeilijk om 
invalleerkrachten voor het on-
derwijs te vinden. Er is veel 
vraag binnen alle onderwijsin-
stellingen naar invalleerkrach-
ten en het aantal invalleer-
krachten is daardoor beperkt. 
Wanneer er geen vervanging 
beschikbaar is en het ons ook 
niet lukt om intern te schui-
ven, dan zijn wij genoodzaakt 
om een groep thuis te laten 
blijven.  
Dit schooljaar hebben we 
(inclusief vandaag) 3 keer een 
groep een dag thuis moeten 
laten vanwege geen inval.  
Ons streven is, bij een sluiting 
van een groep, om ouders mi-
nimaal de dag ervoor te infor-
meren. Het kan echter ook 
voorkomen dat we op de dag 
zelf nog afmeldingen van leer-
krachten krijgen en ondanks 
onze maximale inspanningen 
geen invaller vanuit eigen 
team of de invalpoule hebben 
kunnen regelen. We zijn dan 
genoodzaakt diezelfde dag een 
groep te sluiten. We hopen dit 
uiteraard te voorkomen, maar 
soms is het helaas niet van 
tevoren te voorzien. 

Margedag 13 februari, leer-
lingen hele dag vrij.  
Nog even ter herinnering: 
Maandag 13 februari hebben 
we een margedag. Het team 

heeft deze dag een studie-
dag, de leerlingen zijn de he-
le dag vrij.  
Mocht u die dag gebruik 
moeten maken van de BSO, 
vergeet dan niet om deze 
tijdig aan te vragen.  
 

Aanmelden nieuwe leer-
lingen  
Wordt uw zoon/dochter dit 
schooljaar of komend school-
jaar 4 jaar en wilt u alvast 
starten met het aanmelden 
van uw zoon/dochter?  
Laat het ons weten, u kunt al 
aanmelden. U kunt ons bellen 
op het telefoonnummer van 
school voor het maken van 
een afspraak en/of het aan-
vragen van aanmeldingsfor-
mulieren.  
 
Oudergesprekken  
De gespreksweken met de 
ouders/verzorgers vinden 
plaats in de maand maart. 
Alle ouders/verzorgers wor-
den via het ouderportaal uit-
genodigd door de groepsleer-
kracht voor deze contact-
week. U kunt vervolgens via 
het ouderportaal intekenen. 
De leerlingen en ouders/ ver-
zorgers van groep 8 ontvan-
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gen geen uitnodiging voor de 
gesprekkenweek. Zij hebben 
deze periode de adviesge-
sprekken met de groepsleer-
kracht voor de vervolgstap 
naar het voortgezet onder-
wijs.  
 
Studenten op school  
Onze school heeft gedurende 
het schooljaar studenten 
(stagiaires) in de groepen. 
Dit zijn veelal studenten van 
het MBO (onderwijs-
gerelateerde opleiding, on-
derwijsassistent) of studen-
ten HBO (PABO Leraren-
opleiding). De studenten zijn 
gekoppeld aan een groep. Wij 
vinden het belangrijk dat stu-
denten de mogelijkheid krij-
gen om ervaring op te doen 
in de praktijk. Naast dat wij 
een Leerafdeling zijn voor 
onderwijsgerelateerde MBO 
opleidingen, zijn wij ook een 
academische opleidingsschool 
voor de lerarenopleiding. In 
het volgende kopje in deze 
nieuwsbrief leggen we uit wat 
een academische basisschool 
precies is. Eind januari ron-
den een aantal studenten hun 
stageperiode bij ons af en 
zullen zij afscheid nemen van 
de groepen. Daarna starten 
er weer nieuwe studenten bij 
ons. De nieuwe groep zal sta-
ge bij ons lopen tot de zo-
mervakantie. Wij heten alle 
studenten van harte welkom 
en wensen iedereen veel suc-
ces en plezier! 
 
Academische opleidings-
school 
Kindcentrum Valkenhorst is 
een academische opleidings-
school. Dat betekent dat wij 
investeren in het opleiden 
van studenten. Studenten 
kiezen voor onze school, om-
dat ze goede praktijkvoor-

Margemiddag vrijdag 24 
februari, leerlingen om 
12.00 uur vrij  
Vrijdagmiddag 24 februari 
hebben we een margemid-
dag. De leerlingen hebben 
vanaf 12.00 uur voorjaarsva-
kantie.  
Ook hiervoor geldt, mocht u 
die middag voor uw kinderen 
gebruik moeten maken van 
de BSO, dan graag tijdig aan-
vragen.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

beelden willen treffen en wij 
de studenten een rijke leer-
omgeving kunnen bieden. 
Onze school profiteert daar-
naast weer van de studenten 
doordat zij de nieuwste ken-
nis over onderwijs onze 
school inbrengen. 
 
Wat is een academische op-
leidingsschool precies?  
Op een academische oplei-
dingsbasisschool is praktijk-
onderzoek belangrijk om het 
onderwijs voortdurend te 
verbeteren en te vernieuwen. 
Dit wordt gecombineerd met 
het opleiden van (nieuwe) 
leerkrachten. Alle derdejaars 
en vierdejaars studenten van 
de lerarenopleiding die bij 
ons stage lopen doen hier 
ook onderzoek. Onderzoek 
wat aansluit bij de dagelijkse 
praktijk in het onderwijs.  
Op een academische oplei-
dingsschool zijn vaak meer 
studenten aanwezig dan op 
een reguliere basisschool. Wij 
bieden een rijke leeromge-
ving en veel ontwikkelmoge-
lijkheden, passend bij de 
leerwensen van de student.  
 
Studenten worden begeleid 
door onze opleider in de 
school (Oplis) meester David 
(leerkracht groep 7). Hij be-
geleidt de studenten en 
maakt de koppeling tussen 
de aangeboden theorie vanuit 
de opleiding en de praktijk 
binnen onze school. Onze 
school is onderdeel van de 
Academische Opleidings-
school Primair Onderwijs 
Noord-Nederland (AOS PO 
NN). Hierin zitten schoolbe-
sturen en scholen uit Noord 
Nederland.  
 

 

Heeft u vragen, laat 
het ons weten!  

 
Vriendelijke  

groeten,  
 

Team  
Kindcentrum 
Valkenhorst 


