
Tijdelijk terug op De Regenboog 
Het is vreemd en tegelijkertijd vertrouwd om vanaf deze plek iets aan u te schrijven. 
Zoals u in de brief van afgelopen maandag heeft kunnen lezen, is Eric Altenrath 
opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. een herseninfarct. Het gaat naar omstandigheden 
goed met Eric en wij hopen dat hij snel weer helemaal herstelt.  
 
De directeur-bestuurder van de stichting Delta, Martin van Veelen heeft ons gevraagd 
om tot aan de zomervakantie terug te keren als interim-directie. Daar hebben wij niet 
lang over na hoeven denken. De Regenboog staat voor een periode met enkele 
spannende onderwerpen als het vervolg van de coronacrisis en de verhuizing naar de 
nieuwbouw en de vorming van het IKC samen met Stichting Kinderopvang De Bilt.  Wij 
dragen graag ons steentje bij om dit alles in goede banen te leiden en zien ernaar uit om 
weer met u, het team en de kinderen samen te werken.  
 
Voor u ligt een goed gevulde nieuwsbrief. Wij realiseren ons dat hij wat lang is 
geworden, maar we vragen u toch de informatie zorgvuldig te lezen. Er is nl. veel te 
melden m.b.t. de volledige opening per 8 juni en het nieuwe schooljaar (zoals de 
formatie), dat alweer voor de deur staat. 
 
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, schroom dan niet contact op te nemen. Wij 
zijn regelmatig op het plein te vinden en te bereiken via het bekende mailadres van de 
directie. 
 

Hartelijke groet, Karin Brascamp & Douwe Bilder (directie ad interim) 
 

_________________________________________________________ 
 
Scholen weer volledig open 
Vorige week werd bekend dat de scholen weer volledig open mogen. Het wachten was 
op het landelijk protocol dat de leidraad voor ons handelen is. Gisteren werd het 
protocol dan eindelijk gepubliceerd. Wij hebben de inhoud besproken binnen de 
stichting Delta en met het team en de MR van De Regenboog en hebben het protocol 
vertaald naar onze praktijk. Hieronder de samenvatting. 
 
Algemene maatregelen 

 
 Alle kinderen gaan weer volledig naar school. 

 De noodopvang door scholen stopt. 

 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

 Tussen personeelsleden en leerlingen wordt zoveel mogelijk 1,5 meter  afstand 
 bewaard.  

 Leerlingen met klachten blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, 
 benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven en koorts boven 38 °C 
 (richtlijnen van het  RIVM). 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Ma 8 juni ................... Scholen weer volledig open 

- Do 18 juni .................. Studiedag (leerlingen vrij) 

- Wo 15 juli .................. Sport- en speldag  

- Do/vr 16/17 juli .......... Verhuisdagen (leerlingen vrij) 

 
- Pinkstervakantie: ma. 1 t/m vr. 5 juni - 

  

 

 

  

 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/leefregels
http://www.regenboog-debilt.nl/


 

 Indien de klachten op school ontstaan, kan ervoor worden gekozen de kinderen op te laten halen. Ook 
 eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling mag dan ook niet naar de 
 BSO. 

 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de 
 leerling ook thuis.  

Hygiënemaatregelen op school 

 Er worden geen handen geschud, we hoesten/niezen in de elleboog en zitten niet aan ons gezicht. 
 De kinderen wassen regelmatig hun handen met water en zeep*. We gebruiken papieren handdoekjes. 
 We benutten zoveel mogelijk de ventilatiemogelijkheden van het gebouw. 
 Er wordt extra algemene schoonmaak geregeld (dagelijks i.p.v. drie keer per week), waarbij extra aandacht is 

voor risicoplekken, zoals deurklinken en het bijvullen van handdoekjes, zeep e.d. 
 De toiletten en deurklinken worden dagelijks (ongeveer) halverwege de lesdag extra schoongemaakt. 
 Lesmaterialen op school wisselen zo weinig mogelijk tussen de kinderen. 

* Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht, het wordt afgeraden in de protocollen. We gebruiken deze  
‘pompjes’ dan ook niet voor de kinderen. 

Begin en einde van de dag, pauzes en het contact met ouders 

 In Het Lichtruim zijn twee scholen gevestigd. We zijn daarom genoodzaakt om de aangepaste starttijd te 
 handhaven om drukte te vermijden. Inlooptijd voor De Regenboog is van 8.30 – 8.45 uur. Kom zoveel mogelijk 
 verspreid over dit tijdvak. 

 Ouders zwaaien hun kind(eren) uit bij het hek en komen niet het plein op (en dus ook niet in de school). 

 Tijdens de inloop lopen er te allen tijde leerkrachten uit het ondersteuningsteam en/of directie buiten. Zij zijn 
 beschikbaar voor vragen en/of het begeleiden van de leerlingen. 

 De leerkrachten brengen hun klas aan het einde van de dag naar de afgesproken plek buiten op het plein. 

 Na schooltijd gaan de leerlingen z.s.m. naar huis of naar de BSO. 

 Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s). Oudergesprekken vinden 
 telefonisch of digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in de school. 

Specifiek voor groep 1-2 
I.v.m. de beperkte ruimte in ‘t Mereltje is in Het Lichtruim een vierde lokaal gecreëerd voor de kleutergroepen. Deze 
wordt afwisselend door de groepen 1-2 (of een deel daarvan) gebruikt. De dag start gewoon in het eigen lokaal in ‘t 
Mereltje. 

 
Specifiek voor groep 8 
De richtlijnen laten weinig ruimte voor bijzondere activiteiten, zoals kamp.  De groepsaccommodatie waar we naar toe 
zouden gaan is volgens dezelfde richtlijnen nog gesloten. Voor groep 8 betekent dit helaas dat het kamp in Austerlitz 
niet door kan gaan. Frank en Cecile hebben voor de kampdata een vervangend programma met allerlei leuke 
activiteiten voorbereid. We hebben er alle vertrouwen in dat het een paar geweldige dagen worden!  
 
Samen sterk tegen corona 
We vragen uw medewerking bij de uitvoering van de richtlijnen. Vindt u het interessant om het hele protocol te lezen, 
dan vindt u deze als bijlage bij deze nieuwsbrief. Ook in de bijlage de vijfde brief van directeur-bestuurder Martin van 
Veelen over de coronacrisis. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Chromebooks retour 
Wij vragen u de geleende Chromebooks z.s.m. op school in te leveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Wij 
hebben deze op school nodig nu we weer volledig opengaan. Alvast bedankt! 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
 



 
Formatie 2020-2021 
De formatie gaat over de manier waarop de leerkrachten zijn verdeeld over de klassen. Bij het maken van de verdeling 
houden wij rekening met verschillende zaken. We kijken o.a. naar voorkeuren, opgedane kennis en vaardigheden en 
naar de continuïteit in een bepaalde groep of bouw. Hieronder kunt u de indeling vinden. Hieronder ziet u de namen 
met daarachter het aantal werkdagen.  

 
Groep 1-2 Blauw Marjolein Linschoten (3) & Anique Diepeveen (2) 

Groep 1-2 Rood Simone Visser (5) 

Groep 1-2 Oranje Veronique vd Bildt (3) & Marjolein Mimpen/Els Firet* (2) 

Groep 3 Annemiek vd Ploeg (4) & Sabine Kors (1) 

Groep 4 Els van Atten (4) & Ellen de Weger (1) 

Groep 5 Gerbert Gerritsen (5)   

Groep 6 Marloes  Seijger (3) &  Ellen de Weger (2) 

Groep 7 Marleen Sederel (5) 

Groep 8 Cecile Eurlings (3) & Frank de Bruin (2) 

Talentbegeleider (meerklas) Eva Beumer (1) 

Onderwijsassistent  Jasper van Rooijen (1) 

Intern begeleider (IB) Wilma Jochem (4) 

ICT-coördinator  Frank de Bruin (1) 

Vakleerkracht muziek Els Firet (1) 

Vakleerkracht gymnastiek Job Zwaan (2) 

Ondersteuningsteam Els Firet (2) & Sabine Kors (3) & Ellen de Weger (2) & Frank de 
Bruin (1) & Eva Beumer (1) 

 
* Els Firet gaat in oktober met zwangerschapsverlof 

 

 
Verschillende functies: 
Naast de groepsleerkrachten zijn er diverse andere functies en taken binnen een school. Door het werkdrukakkoord van 
vorig jaar is hiervoor geld beschikbaar gekomen. In overleg met het team en na instemming van de personeelsgeleding 
van de MR is dit jaar gekozen voor het inzetten van de volgende taken/functies: 
 

Onderwijsassistent 
Een onderwijsassistent (of leerkrachtondersteuner) betekent extra handen in de klas. Het gaat hierbij 
om praktische zaken, maar ook om het werken met individuele kinderen of kleine groepjes. Door de 
inzet van een onderwijsassistent kan er nog meer op maat worden gewerkt en is er meer gerichte 
aandacht voor kinderen.  
 
Het ondersteuningsteam (OT) 
Het ondersteuningsteam bestaat uit volwaardige leerkrachten die op bepaalde dagen ambulant zijn 
(geen eigen klas hebben). Zo’n leerkracht ondersteunt in en buiten de klassen. Buiten de klas gaat 
het bijvoorbeeld om het samen voorbereiden van lessen en het samen maken van analyses en 
plannen. In de klas gaat het om het samen lesgeven (co-teaching), het werken met groepjes kinderen 
en het overnemen van de klas als de leerkracht kind- of oudergesprekken voert, toetsen afneemt of 
helemaal afwezig is. 
 
ICT-coördinator 
ICT speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van de 
Chromebooks (alle groepen) en de tablets (in groep 7-8). Om dit alles goed te laten verlopen is een 
ICT-coördinator onmisbaar. Deze persoon houdt zich deels bezig met techniek (een goed werkende 
infrastructuur is onmisbaar), maar richt zich vooral op het didactisch goed inzetten van de ICT-
middelen (ICT is alleen effectief in de handen van een goede leerkracht). Frank de Bruin is komend 
jaar een dag in de week ambulant om deze taak op zich te nemen.   
 
 
Talentbegeleider (leider meerklas) 
In onze visie proberen wij het onderwijs zo te organiseren dat er in de klassensituatie veel aandacht 
kan zijn voor de verschillen tussen kinderen. Soms echter is het nodig dat er ook buiten de klas 



aandacht is voor bepaalde (groepen) kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het gericht werken aan 
bepaalde achterstanden d.m.v. RT (remedial teaching). In de meerklas komen kinderen wekelijks 
samen die zelfs in de hoogste subgroep binnen de klas nog niet voldoende uitdaging krijgen. Eva 
Beumer geeft 1 dag per week leiding aan de meerklas. 
 
Intern begeleider 
De intern begeleider is de zorgcoördinator van de school. Wilma Jochem is onze intern begeleider. Zij 
is betrokken bij alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Zij coördineert trajecten en 
denkt inhoudelijk mee met de leerkrachten.   
 
Interne coördinator opleiden in de school (ICO) 
De intern coördinator opleidingen is verantwoordelijk voor alle stages binnen de school. De 
Regenboog is een zogenaamde opleidingsschool. Dit betekent dat wij partner zijn van de Marnix 
Academie (PABO) in Utrecht en dat er per jaar meerdere studenten bij ons hun stage komen doen. 
Gerbert Gerritsen vervult binnen De Regenboog deze taak. 
 
Vakleerkrachten 
In principe kan een basisschoolleerkracht alle vakken op school geven. Omdat niet iedereen overal 
even goed in kan zijn en omdat wij geloven in het werken vanuit talenten, kiezen wij er ook komend 
jaar voor om de gymlessen en een deel van de muzieklessen door een vakleerkracht te laten geven.  

 

_____________________________________________________________________________ 
 
Bedankt voor de bloemen 
Deze week werden we verrast door de levering van prachtige bossen bloemen en bijbehorende tekst namens de ouders 
van de school. Wat ontzettend attent! We hebben als team best een hectische tijd achter de rug en dit deed ons goed. 
Dit soort dingen typeert de bijzondere sfeer van wederzijdse betrokkenheid binnen De Regenboog. Dank! 
 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 


