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Nieuwsbrief          13 oktober 2022 

Verschijnt een keer per maand op ons ouderportaal en op onze website 

COVID 19 scenario’s 
De sector onderwijs heeft de opdracht gekregen zich voor te bereiden op verschillende fases in de Corona 
pandemie. Op deze manier hoeven we niet meer verrast te worden door maatregelen en kan ons onderwijs 
zoveel mogelijk doorgang vinden. Insteek is dat de scholen niet meer dicht hoeven. 
Er worden verschillende scenario’s onderscheiden. Voor ieder scenario hebben we een uitwerking voor onze 
school gemaakt. Deze week is onze medezeggenschapsraad akkoord gegaan met onze uitwerkingen. 

De overheid maakt 
bekend in welke 
fase we ons 
bevinden. Wij zullen 
steeds de 
uitwerking van het 
betreffende 
scenario met jullie 
delen waneer we 
een nieuwe fase 
ingaan zodat we 
allemaal weten 
waar we aan toe 
zijn. 

Natuurlijk hopen we 
dat we de 
uitwerkingen voor 
niets gemaakt 
hebben en dat we 
zonder grote 
besmettingscijfers 
de winter doorkomen. Tegelijkertijd is het ook fijn dat onze plannen klaarliggen.  

Het RIVM heeft aangekondigd dat we vanaf deze week in fase twee beland zijn. Die is vergelijkbaar met ons 
scenario ‘lichtgroen’. De verkorte versie van dit scenario vind je achteraan deze nieuwsbrief. Vandaag hebben 
jullie via Ouderportaal ook informatie rond de scenario’s ontvangen.

Oproep schaken


In januari is het scholenschaaktoernooi. We hebben nog 
minimaal twee kinderen nodig van de Dorendal om een 
schoolteam te maken. Doe jij ook mee?

Meld je dan bij juf Nicole.

Elke woensdag is er schaakles van 3 uur tot 4 uur in ons 
Middelpunt. 


Groetjes van Olivier en Cathelijne uit groep 6.
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Plandelen 
In het kader van thema ‘Gi Ga Groen’ kreeg groep 4 van de 
vader van Eef en Roef een lesje plandelen. 
Al wandelend zwerfafval verzamelen is een fijne 
buitenactiviteit die goed is voor onze omgeving. 
De oogst was aanzienlijk want ook in het bos rond onze school 
wordt regelmatig afval achtergelaten. 
Dank je wel, groep 4, onze omgeving is weer een stukje 
schoner geworden!

Bloemlegging 
18 september kon na twee jaar weer de 
bloemlegging op de Airborne 
begraafplaats in Oosterbeek doorgaan. 
Ongeveer twintig kinderen van onze 
school deden mee. Ondanks het natte 
weer was het een mooie en 
indrukwekkende bijeenkomst. 

Prinsjesdag 
Op Prinsjesdag heeft juf Wieneke de plannen voor het komende 
schooljaar aan de kinderen uitgelegd. Ook werd de 
democratisch gekozen leerlingenraad voorgesteld.  
Alle kinderen mochten met een hoedje op naar school komen 
waardoor het extra feestelijk werd.

Leerlingenraad 
Dit zijn ze: de leden van onze 
leerlingenraad voor dit schooljaar! 
Groep 5: Mila en Elise 
Groep 6: Samir en Lauren 
Groep 7: Vera en Aiden 
Groep 8: Nils en Tim 
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Wees welkom in ons museum. Het thema is  ‘Giga Groen’ .
Samen voor ieder kind

Wij staan samen voor ieder kind. Wij creëren samen een goede omgeving voor 
ieder kind, waarin ieder kind gezien wordt. Alle kinderen verdienen een plek in 
de wereld, waar ze ook vandaan komen en welke achtergrond ze ook hebben. 
Wij bereiden kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij 
die sterk verandert. Onze overtuiging is dat wij onze ambitie alleen samen 
kunnen waarmaken.

Samen met ouders/verzorgers en leerlingen
Leerkrachten, ouders/verzorgers en kinderen werken vanuit educatief 
partnerschap samen om hun kennis over het onderwijs en het kind te delen 
en bij elkaar te brengen. Vanuit de gedachte dat een kind zich niet alleen 
ontwikkelt in de klas en op school, maar ook thuis, op de buitenschoolse opvang, 
op de sportclub of in de buurt, vinden wij het belangrijk om de verschillende 
perspectieven, leerdoelen en hulpvragen bij elkaar te brengen voor een 
passende ondersteuning in het onderwijzen.

Samen als professionals
Binnen Flores Onderwijs wordt de samenwerking tussen onze professionals 
gestimuleerd door het inrichten van een professionele leergemeenschap (PLG). 
Groepen leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het leren van groepen leerlingen 
volgens een afgesproken werkwijze. Waardoor zij leren van elkaar en samen het 
onderwijs verbeteren. 

Directeuren dragen binnen een wijk gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
alle kinderen in die wijk. Zij werken en leren gezamenlijk in een zogenoemde 
Directeuren Leerkring (DLK). Het vakmanschap en meesterschap van directeuren 
staat hier centraal.

Samen met onze partners
Ieder kind kan alles leren. Dat vraagt niet alleen om het leren goed te 
organiseren, maar ook om rekening te houden met de onderwijsbehoeften van 
kinderen. Soms zijn de verschillen in onderwijsbehoeften zo groot dat er een 
maatwerkoplossing nodig is of nieuwe kennis ontwikkeld moet worden. Deze 
maatwerkoplossingen bieden wij op inhoud en resultaat door gericht samen te 
werken met onze partners in de wijk, stad en regio: Stichting PAS, PassendWijs, 
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, Community Learning Center Arnhem, 
primair onderwijscollega’s en besturen in Arnhem en Renkum, de gemeenten 
Arnhem en Renkum, het stedelijk netwerk, Jongerenwerk, culturele instellingen 
als Rozet, het voortgezet onderwijs, de Academie Educatie van de HAN University 
of Applied Sciences en de Radboud Universiteit.

Continu verbeteren vanuit de community

Als onderwijsorganisatie van 900 professionals maken wij ons sterk, samen met 
de kinderen, hun ouders en de wereld om hen heen, voor een leven lang leren. 
Dit doen we door onszelf en ons onderwijs voortdurend te verbeteren. En door 
met onze partners samen te werken in onze wijk en stad.

Daarnaast willen we ook de maatschappelijke omgeving meer en kwalitatief beter 
betrekken bij ons onderwijs. Omdat goed onderwijs de basis is voor de toekomst 
van elk kind en van onze samenleving. In dit kader zien wij ontmoetingen 
(organiseren) intern en extern als randvoorwaarde om als (onderdeel van de) 
community continu te blijven ontwikkelen.

Strategie Flores Onderwijs 2020-2025

De komende beleidsperiode bewandelen wij op onze Expeditie drie 
strategische paden om onze strategische doelen te realiseren. 
1. Onderwijs organiseren en faciliteren
Vanuit de overtuiging ieder kind kan alles leren organiseren wij primair onderwijs. 
Samen met collega’s, leerlingen en ouders bieden wij vanuit ons onderwijs een 
stabiele en veilige basis zodat kinderen versteld staan van hun eigen kunnen, 
ongeacht waar hun wieg heeft gestaan. 

Onze taak is kinderen de basiskennis, -vaardigheden en -attitude aan te leren.  
Dat betekent dat we ambities hebben geformuleerd ten aanzien van de 
resultaten van onze leerlingen. 

Daarnaast investeren wij de komende beleidsperiode in de samenwerking  
met ouders/verzorgers en leerlingen (educatief partnerschap), als professionals 
onderling (professionele leergemeenschap/directeuren leerkring) en met  
onze samenwerkingspartners ten gunste van de kwalitatieve basis van ons 
onderwijsaanbod. 

Het doel dat wij op de lange termijn willen realiseren is dat samenwerking in en op 
de school ertoe heeft geleid dat de kwaliteit van het leren van kinderen, de sociale 
veiligheid en het welbevinden, meetbare positieve ontwikkelingen laten zien. 

2. Onderwijs blijven uitvinden
Onze samenleving is voortdurend in ontwikkeling, wat vraagt om ons 
onderwijsaanbod voortdurend te toetsen om te zien of dit nog aansluit. 
Daarnaast kijken wij hoe wij kunnen innoveren in het onderwijs, steeds meer op  
basis (analyse van) data (analyse van).

Naast optimalisatie en innovatie van ons onderwijsaanbod investeren wij binnen 
Flores Onderwijs in een leven lang leren. Wij vragen van onze professionals, in de 
scholen en op het stafbureau, dat zij actief bezig zijn met de ontwikkeling van hun 
persoonlijk vakmanschap, zodat zij vanuit deskundigheid en lef kunnen reageren 
op de continue verandering die wordt gevraagd. Hiermee willen wij realiseren dat 
iedere professional binnen Flores Onderwijs actief en gezamenlijk bezig is met 
kennisdeling en de ontwikkeling van hun (persoonlijk) vakmanschap. 

Dit met als doel om ieder kind blijvend passend onderwijs te kunnen bieden en 
het onderwijzen continu te verbeteren en te innoveren op basis van de 
veranderingen in de samenleving. 

Onze vier visies

Duidelijke leerdoelen, creëren 
van succeservaringen, bieden 
van directe en procesgerichte 

eigen handelen.

We gaan uit van de mindset 
dat doelgerichte inspanning 
en een positieve attitude het 
leren versterken, waarbij 
succeservaringen motiveren  
en zelfvertrouwen geven.

VISIE OP LEREN ORGANISEREN:
HET LEREN ORGANISEREN DOOR 
EEN EFFECTIEVE INSTRUCTIE

VISIE OP LEREN:
IEDER KIND KAN ALLES LEREN

Vanuit een sterke professionele 
identiteit geeft de leerkracht sturing 
aan zijn eigen leerproces en maakt 
het verschil. Leren van en met elkaar 
staat hierin centraal. Dat maakt dat 
deze visie nauw geïntegreerd is met 
de ontwikkeling van professionele 
leergemeenschappen.

VISIE OP PROFESSIONALITEIT:
CONTINU STREVEN NAAR DE 
BESTE KWALITEIT

VISIE OP VERANDEREN:
SAMEN VERANDEREN 
VERGROOT DE IMPACT

Om goed en duurzaam te kunnen 
veranderen, is het noodzaak  
om jezelf goed te leren kennen  
én nieuwsgierig te zijn naar je 
omgeving, de ander(en) oftewel  
het systeem.

Flores Onderwijs heeft vier visies ontwikkeld die nauw met elkaar 
verbonden zijn en als basis gelden voor ons onderwijs en onze 
organisatie:

Onze missie is om alle kinderen 
in Arnhem en Renkum 
goed, passend en eigentijds 
onderwijs te bieden. Wij 
hebben daarbij expliciete 
aandacht voor het creëren  
van gelijke kansen.

Missie
Ieder kind kan alles leren

Visie

We gaan uit van de mindset 
dat doelgerichte inspanning 
en een positieve attitude het 
leren versterken, waarbij 
succeservaringen motiveren  
en zelfvertrouwen geven.

We zijn 

nieuws-
gierig

We zijn 
kundig

We hebben 

lef

We zijn aanste-kelijk

We zijn op ontdekkingsreis. Met een open blik 
richten we ons op nieuwe ontwikkelingen.  
‘The sky is not the limit’. 

We weten hoe leren werkt en we houden van ons 
vak. Daarom vinden we het belangrijk om ons  
te ontwikkelen, zowel als mens als op ons  
vakgebied. We weten waar onze kracht en waar  
onze uitdagingen liggen.

 We zijn niet bang om grenzen op te zoeken. 
We zetten alles en iedereen graag op scherp. 
Op een vriendelijke, opbouwende manier. 

We hebben zin om aan de slag te gaan.  
Met onze positieve benadering en energie  
nemen we mensen mee in onze ambities.
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.

 

  

Waarden
De manier waarop we dit met elkaar gaan realiseren, straalt ons karakter uit. 

Strategisch beleidsplan
Flores Onderwijs 2020–2025

Onze Expeditie

Je kunt alles leren

3. Samen bouwen aan de toekomst van (Flores) onderwijs
Bouwen aan de toekomst van het onderwijs zien we als belangrijke gezamenlijke 
opdracht: wij maken de toekomst met elkaar. Als we samenwerken als collectief 
kunnen we daadwerkelijk veranderingen aanbrengen die impact hebben op 
maatschappelijke thema’s. Hierin zoeken wij actief de samenwerking met onze 
partners in de wijk, gemeente en regio.

Als Flores Onderwijs leveren wij een actieve bijdrage aan de brede dialoog vanuit 
landelijke initiatieven die over de toekomst van onderwijs wordt gevoerd. 
Daarnaast nemen wij als organisatie onze verantwoordelijk in de ontwikkeling 
van een sterke kennisinfrastructuur binnen onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij 
zowel om het verbinden van kennis, als het verbinden van mensen met expertise. 
Dit helpt ons om grote vraagstukken duurzaam op te lossen. Op deze manier 
zetten wij ons in voor een samenleving waarin leren en ontwikkelen voor 
iedereen is weggelegd.

Ons doel is dat Flores Onderwijs aan het einde van de beleidsperiode binnen de 
regio bekend staat als een professionele en ambitieuze organisatie, een 
aantrekkelijke werkgever en een betrouwbare, betekenisvolle en zichtbare 
samenwerkingspartner. 
 

het dorendal

MUSEUM

MUSEUM
OPEN

Kom 

kijken
!

MUSEUM
OPEN

17 - 21 oktober  
14:00-14:30 
Thema: Gi Ga Groen!

Voorproefje: 
‘Bosmonster’
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TSO bestuurslid gezocht 
Stichting ‘TSO Dorendal’ organiseert en financiert 
in overleg met directie en MR van de Dorendal de 
tussenschoolse opvang van de leerlingen van de 
Dorendal.  

De stichting int en beheert de jaarlijkse TSO-
ouderbijdrage. Hiermee betaalt de stichting een 
(vrijwilligers)vergoeding aan de 
vrijwilligers die het daadwerkelijke toezicht tijdens 
de middagpauze uitvoeren.  
In de afgelopen jaren maakte de inzet van de 
vrijwilligers een daadwerkelijke pauze voor het 
personeel van de Dorendal mogelijk! 
Ook is er geld beschikbaar om met enige 
regelmaat nieuw buitenspeelmateriaal aan te 
schaffen. 

Het huidige bestuur wordt sinds de oprichting in 
2019 gevormd door Martijntje Vollebregt, Edwin 
Vastenhout (beiden ouder) en Lex Batstra (oud 
interim-directeur Dorendal). Een keer per kwartaal 
wordt er vergaderd met de directeur over het reilen 
en zeilen van de TSO. 

Per december 2022 is Lex Batstra statutair 
aftredend. Het bestuur is op zoek naar ouders die 
belangstelling hebben om zijn plek in het bestuur 
over te nemen, of die hierover wat meer informatie 
willen. Informatie is te verkrijgen bij de ouders uit 
het bestuur of bij Wieneke Reith, directeur van de 
Dorendal. 

Daadwerkelijke belangstelling? Reageer dan 
uiterlijk 15 november door een mail te sturen aan 
lexbatstra@gmail.com. 

Meer over de TSO 
Hebben jullie gezien dat we 50% korting hebben 
gegeven op de vrijwillige ouderbijdrage voor de TSO? 
Dat konden we doen omdat er minder kosten zijn 
geweest tijdens lockdowns. Ook levert de 
Speelboerderij geen personeel meer voor de TSO in 
verband met het personeelstekort. Doordat de 
vervanging door vrijwilligers goedkoper is, is er een 
reserve ontstaan. We hebben nu tussenschoolse 
opvang kunnen voor het hele schooljaar kunne 
organiseren voor 25,00 per kind. 

De notulen van de afgelopen vergadering staan weer 
op de boekenplank in Ouderportaal. 

Nieuws uit de MR van 19 september 2022 
In de eerste vergadering van dit nieuwe schooljaar zijn 
onder andere de volgende agendapunten besproken. 

• De start van het schooljaar is goed verlopen. De 
communicatie vooraf was helder en er is rust in 
school. De MR spreekt haar waardering 
daarover uit. 

• Ontwikkeling plannen Covid scenario's: De 
directeur bereidt de uitwerking voor van de 
maatregelen per scenario. De MR voorziet de 
concept plannen van commentaar. Daarna 
worden de definitieve plannen bekend gemaakt 
aan ouders en team. 

• De MR heeft de ouderbijdragen van de TSO en 
van de ouderraad voor dit schooljaar  
vastgesteld. Voor de TSO bijdrage wordt 
éénmalig een korting van 50% gegeven. De 
ouderraad bijdrage wordt niet verhoogd en 
blijft 15,-. De MR vindt deze voorstellen passend 
in het huidige tijdsbeeld en kan deze 
voorgestelde bedragen waarderen.  

Wil je meer weten? De notulen van onze vergaderingen 
staan op Ouderportaal.  
Mailen kan ook: mr.dorendal@floresonderwijs.nl.  
Of spreek ons aan, we horen graag van je!  

Met vriendelijke groet, 
- Oudergeleding (OMR): Esther van Geel (voorzitter), 

Marjam Beke 
-  Personeelsgeleding (PMR): Samantha Schoemans,      
Nicole Mathijssen (secretaris)

mailto:mr.dorendal@floresonderwijs.nl
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Mogelijkheden bij een kleine beurs 
Momenteel zijn er steeds meer gezinnen die krap bij kas zitten.  Er zijn er meer mogelijkheden voor 
ondersteuning dan je denkt. Je kunt terecht bij stichting Leergeld. 
En ook binnen de gemeente zijn er verschillende voorzieningen. Deze zijn opgenomen in een boekje dat 
is aan te vragen via sociaalteam@renkum.nl of 026-334 81 11. 

Voorleeskampioen 
De kandidaten vanuit de groepen 5 tot en met 
8 voor de Voorleeskampioen van onze school 
lezen fijne boeken voor de groepen . De 
kinderen in die groepen geven feedback in de 
vorm van tips en tops. 
Volgende week wordt de voorleeskampioen 
bekend gemaakt. 
Alle kandidaten alvast hartelijk bedankt voor 
het voorlezen, de kinderen hebben ervan 
genoten! 

Wensen 
Thema Gi-Ga-Groen is duidelijk zichtbaar in de 
kleutergroepen. Het thema na de herfstvakantie is 
’We gaan de ruimte in’.  Daarvoor zijn we op zoek 
naar grote dozen om raketten van de maken. En is 
er misschien iemand die ons kan doneren: 
- een kinderstrijkplank 
- 4 oude mobieltjes 
- Barbies, Barbiespullen 
- een aankleedkussen 
- fruit, groente of andere etenswaren van hout 
- een kleine bestekla (max 30x30) 

Welkom bij de kleuterleerkrachten! 

mailto:sociaalteam@renkum.nl


6

iXkidz
iXkidz Arnhem

Woensdag 19 oktober 2022
Zaterdag 19 november 2022

Zaterdag 21 januari 2023
Zaterdag 25 maart 2023
Woensdag 19 april 2023
Woensdag 21 juni 2023

 
Kom ook naar de iXkidz dagen in het iXperium Arnhem en ga mee op digitale

ontdekkingstocht! Ontdek de gaafste en nieuwste gadgets in het iXperium, ervaar
een andere wereld met VR, maak je eigen muziek in onze studio of kom bouwen en

programmeren met LEGO Spike en Mindstorms.
 

Woensdag 19 oktober, 19 april en 21 juni ben je welkom tussen 13.30 en 16.30 uur. 
Op zaterdag 19 november, 21 januari en 25 maart kun je tussen 10.00 tot 14.00 uur aan de slag 

in het iXperium Arnhem. De iXkidzdagen zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 8.
 

Meld je voor één (of meer) van de dagen aan via Arnhem@ixperium.nl onder vermelding 
van jouw naam en leeftijd. Ook is het belangrijk te vermelden op welke datum je wilt komen, 

op welke school je zit en in welke groep. 
 

De iXkidz dagen zijn gratis maar we hebben per datum plek voor 50 kinderen, dus meld je snel aan 
want vol is vol. Tijdens de iXkidz dagen zorgen we voor limonade en iets lekkers! 

Natuurlijk zijn de mensen die jou brengen naar het iXperium ook van harte welkom. 
 

Heb je vragen of opmerkingen mail ons dan op Arnhem@ixperium.nl.
 

iXperium Arnhem
Ruitenberglaan 27 (HAN Pabo gebouw)

6826 CC Arnhem
www.ixperium.nl
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        Covid scenario 2, Lichtgroen:  

‘ Griep plus’  

1  Algemeen 
• Wij wassen onze handen met water en zeep, 

iedere keer voor het eten. 

• Wij hoesten / niezen in onze elleboog. 

• Bij klachten die passen bij Covid-19 doen wij 
een (zelf) test. 

• De Dorendal stelt zelftests beschikbaar voor 
wie daar behoefte aan heeft. 

• Wij halen tijdig een vaccin, booster- of 
herhaalprik. (Op vrijwillige basis).

2  Aanwezigheid en lesaanbod 
• Wij volgen ons reguliere lesrooster. 

• Kinderen die in quarantaine zijn volgen de 
lessen op afstand mits ze daar fit genoeg voor 
zijn.   

• Daarvoor zetten wij aan het begin van de dag 
een tasje met de nodige spullen klaar. Wij 
hebben contact met ouders/verzorgers over het 
ophalen daarvan. 

• Voor leerlingen die behoren tot een risicogroep 
en/of familieleden hebben die daartoe behoren, 
verkennen wij de mogelijkheden tot maatwerk, 
bijvoorbeeld door afstandsonderwijs aan te 
bieden. Daarbij gaan wij uit van de wet op de 
leerplicht. 

• Personeel met een kwetsbare gezondheid gaat 
in gesprek met de directie voor verkenning van 
de mogelijkheden tot maatwerk. 

3 In en rond de school 
• Wij ventileren onze school voortdurend door 

ramen en deuren te openen. 

• Daarbij volgen wij het protocol ‘220310 
ventilatieprotocol klaslokalen Flores Onderwijs’ 

• In ieder lokaal is een CO2 meter aanwezig. 

• In dit scenario zijn er geen beperkende 
maatregelen met betrekking tot bezoekers in 
school, onderlinge afstand of looproutes. 

4 Besmetting 
• In het geval van een besmetting volgen wij de 

actuele richtlijnen van het RIVM. 

• Zie daarvoor Quarantaine en isolatie / RIVM.nl 

• Wij verzoeken ouders / verzorgers ons op de 
hoogte houden van een geval van besmetting. 
De openheid die wij daarin tot nu toe ervaren 
hebben heeft ons geholpen bij het zo veilig 
mogelijk houden van onze school en het 
beperken van besmettingen. 

Dit scenario is met ingang van 12-10-2022 van kracht op onze school. 
Heb je hierover een vraag of een opmerking?  

Neem dan contact met ons op, we zijn graag met je in gesprek. 

Daltonschool de Dorendal, Bachlaan 23, 6865 EN  Doorwerth  tel. 026- 333 38 92  www.dorendal.nl
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