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Info:
De meteorologische lente is begonnen! Automatisch brengt dit een gevoel van een nieuwe start. Hoe
je ook denkt over weer naar school gaan en over de huidige situatie, je weet zeker dat er nieuwe
uitdagingen voor je klaar staan! Wij kijken uit naar wat komen gaat en denken daarbij aan de lente
die voor de deur staat, de dagen die weer langer worden en de fijne tijd die we met elkaar gaan
beleven.
We zijn deze week weer gestart na een periode van thuiswerken, werken op school met sneeuw en
ijzel en een dikke vakantieweek. Het is een rustige start en zowel wij als de kinderen zijn blij om weer
op school te zijn. We zoeken de komende weken alle R’en weer op en proberen zoveel mogelijk aan
te sluiten waar dat nodig is en de uitdaging weer op te zoeken waar dat kan.

Coronaprotocol:
Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat het aantal mensen dat zich heeft laten testen
toegenomen is. Dit was te zien in alle leeftijdsgroepen. Het aantal besmettingen neemt nog steeds
toe.
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie kregen we bericht dat twee leerlingen uit de groepen 7/8 en 6
positief getest waren. Alle ouders uit deze groepen hebben informatie ontvangen over het protocol
dat toen in werking werd gesteld. Leerkrachten en een aantal kinderen zijn ook getest, maar gelukkig
allemaal negatief! Deze week was er binnen de familiesituatie een besmetting bij een van de
kinderen thuis (uit groep 8). We hebben de ouders van groep 8 geïnformeerd met de adviezen die de
GGD ons heeft gegeven.
We houden de protocollen en afspraken op school aan. We proberen ons zoveel mogelijk aan de
basismaatregelen te houden. Doet u ook mee?

Themadag ‘Kansrijk’:
Afgelopen maandag zaten alle juffen en meesters
voor de laptop! We hadden een stichtingbrede
studiedag. Een van de strategische ambities van pcbo
Leeuwarden e.o. is werken aan kansengelijkheid.
Wat betekent kansengelijkheid? Het is een vraag
zonder hapklaar antwoord. In het visiedocument
‘kansengelijkheid is toe aan een herkansing’ van de
mr. Hans van Mierlo stichting, wordt dat helder
verwoord: maatschappelijke posities, zoals
opleidingen en banen, moeten toegankelijk zijn op
basis van je kwaliteiten en inspanningen, niet je
achtergrond. Dat geldt ook voor het onderwijs, terwijl kansengelijkheid in het huidige systeem vaak
nog te wensen overlaat. In de documentaire Klassen, waarin documentairemakers kinderen uit groep
8 en het voortgezet onderwijs volgen, zien we daar talloze voorbeelden van. Denk aan de (on) mogelijkheid tot betaalde bijles, of weliswaar intelligent zijn maar een taalachterstand hebben. Niet
iedereen is op elfjarige leeftijd klaargestoomd om het juiste schooladvies te krijgen. Zowel de
omgeving waarin je opgroeit en het schoolsysteem waarin je zit, spelen een rol in de kansen die je
krijgt aangereikt.
Maar kansengelijkheid betekent meer dan terecht komen op het onderwijsniveau dat bij je past.
Kansengelijkheid betekent ook de kans om tot je recht te komen op een school of vervolgopleiding,
en daardoor je studie succesvol te doorlopen.

Kansengelijkheid, wat horen we dat woord vaak. Maar gelukkig is er steeds meer aandacht voor. In
het Nederlands hebben we er één woord voor, terwijl er toch een belangrijk onderscheid in te maken
valt. Dat wordt duidelijk met de Engelse termen equity en equality. Equality kun je begrijpen als het
creëren van dezelfde startpositie voor iedereen, ongeacht wie je bent en waar je vandaan
komt. Equity, daarentegen, is het besef dat we geen gelijke startposities hebben, waardoor we
verschillende vormen van hulp nodig hebben om kansengelijkheid te bereiken.
Hoewel equality nastrevenswaardig in de oren klinkt, is het equity dat dus uiteindelijk leidt tot gelijke
kansen. We hebben geluisterd naar internationale sprekers en we zijn samen in gesprek gegaan. Het
was een zinvolle en inspirerende dag!

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
08/3
09/3
10/3
11/3
12/3

Activiteit
Studiedag Rekenen
OR vergadering
Oerlis Taalplan Frysk
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Activiteit
Kinderen zijn vrij

