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Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

5 maart Studiedag voor 
leerkrachten 

Leerlingen zijn vrij van 
school 

 
 
1. Volgend schooljaar: vijf-gelijke-dagen-model  
2. Uitgeleende Chromebooks weer naar school 
3. Inschrijven jongere broertjes en zusjes, buurjongens en 

buurmeisjes 
4. Wat een lekker weer 
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1. Volgend schooljaar: vijf-gelijke-dagen-model 

Het besluit is genomen. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat 
basisschool de Komeet een vijf-gelijke-dagen-model hanteren als 
lesrooster. Dit besluit is de uitkomst van het onderzoek, overleg 
met het team, medezeggenschapsraad én de terugkoppeling van 
de ouderraadpleging in januari 2021.  
 
Alle ouders van leerlingen zijn in de gelegenheid gesteld om te 
reageren richting de medezeggenschapsraad op de 
ouderraadpleging. Ouders van 73 leerlingen stuurden een reactie. 
Het was geen stemming, maar de medezeggenschapsraad heeft 
een duidelijk draagvlak voor het vijf-gelijke-dagen-model uit de 
reacties gehaald. Van de ontvangen reacties was 90% positief 
over het vijf-gelijke-dagen-model. Ouders van 3 leerlingen 
hadden een sterke voorkeur voor het behouden van het huidige 
lesrooster en ouders van vier leerlingen hebben suggesties 
gedaan voor het aanpassen van de tijden. Op 
www.dekomeetmalden.nl zullen we deze week de tekst 
publiceren die inzicht geeft in de suggesties. Met het team zullen 
we de aankomende maanden de puntjes op de ï zetten en u 
daarover informeren. 
 
Wat in ieder geval voor u van belang is om te weten op dit 
moment: 
- Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan alle leerlingen van 08.30 – 

14.00 uur naar school.  
- KION en Smallsteps zijn ook geïnformeerd; zij zullen actie 

ondernemen in verband met de aanpassing van BSO richting 
ouders.  
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2. Uitgeleende Chromebooks weer naar school 

We vragen u om Chromebooks weer mee te geven naar school. 
Hoe gaat dat in zijn werk? Uw zoon/dochter neemt het apparaat 
én de oplaadkabel mee naar de groep, dus naar de eigen 
leerkracht. Zorg er voor dat dit in een tas zit, met een briefje 
voorzien van de naam van uw zoon/dochter. Dan kunnen wij ze 
weer inzetten op school.  
 

3. Inschrijven jongere broertjes en zusjes, buurjongens en 
buurmeisjes 
Heeft u thuis kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden en 
nog niet ingeschreven zijn op de basisschool? De verzoeken tot 
inschrijving zijn nu van harte welkom, liefst vóór 15 april. 
Buurjongens en buurmeisjes zijn ook van harte welkom. 
Individuele rondleidingen aan ouders die de school nog niet 
kennen worden ‘coronaproof’ georganiseerd.  
 

4. Wat een lekker weer 
Het weer is prachtig, je zou soms bijna vergeten dat er 
coronamaatregelen zijn op en rond school. Ze zijn er wel. De 
school heeft gelukkig (nog) geen quarantainemaatregelen hoeven 
nemen voor groepen. We zijn zeer dankbaar voor het feit dat 
ouders ons goed informeren als er thuis besmettingen zijn bij 
familieleden of als iemand in contact is geweest met iemand die 
besmet is. Ook verkouden kinderen worden thuis gehouden. Dat 
helpt allemaal om te voorkomen dat we te maken krijgen met 
besmettingen op school. Dat willen we heel graag voorkomen. 
Bedankt voor uw medewerking en vergeet niet uw mondkapje te 
dragen als u tussen andere ouders uw kind komt brengen of 
ophalen. Dat wordt zeer gewaardeerd. 
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Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
Ingezonden stukken en vorige Nieuwsflitsen lezen? Klik dan hier! 
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