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Stand van zaken...

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Via deze brief brengen we u op de hoogte van een aantal zaken,
waaronder de actualiteit rondom het onderzoek van de 10-14
omgeving, de rapportage van het onlangs gehouden
tevredenheidsonderzoek en een laatste COVID-19 update.
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Stand van zaken 10-14 onderzoek
Zoals u weet onderzoeken IKC De Koperwiek (stichting Akkoord!-po) en College Den Hulster
(OGVO) of ze samen een 10-14 pilot-omgeving kunnen creëren. Zie voor meer informatie de in
april van dit jaar verschenen flyer hierover.
Omdat unit 8 leerlingen zich in deze fase van het jaar steeds nadrukkelijker oriënteren op de
overstap naar het voortgezet onderwijs, komen er zo nu en dan vragen over de stand van
zaken. Goed om te weten dat het onderzoek naar een mogelijke 10-14 omgeving nog steeds
loopt. Of er op termijn daadwerkelijk een 10-14 omgeving komt, is dus nog niet helder, dat hangt
af van de uitkomst van dat onderzoek. Zodra het onderzoek afgerond is wordt u uiteraard
geïnformeerd over de conclusies.
En nog maar een keer, om verwarring te voorkomen: een eventueel 10-14 omgeving is een
extra keuzemogelijkheid voor ouders en kinderen. Uitstroom van unit 8 naar een reeds
bestaande brugklas blijft als vanouds.
Rapportage tevredenheidsonderzoek
Eerder dit jaar is er een tevredenheidonderzoek uitgezet naar alle Koperwiek-ouders van
schoolgaande kinderen. Ook de medewerkers van De Koperwiek en de kinderen van unit 6-7-8
zijn bevraagd. De uitkomst van dit onderzoek is samengevat in een rapportage die te vinden is
op onze website. Toen het tevredenheidonderzoek 2021 werd afgenomen, waren
omstandigheden en randvoorwaarden al een tijdje bepaald niet optimaal. Daarom zijn we extra
blij met het positieve beeld dat, net zoals de vorige keren, uit deze tevredenheidsmeting naar
voren komt.
Corona
Aangezien Corona mondiaal opnieuw de aandacht vraagt, is het ook op De Koperwiek een
thema. Net als alle scholen en kinderopvangorganisaties, kampt het IKC wederom met het
virus. Kinderen en leerkrachten raken besmet en dat betekent dat er opnieuw dagelijks, in
overleg met de GGD, moeilijke besluiten en/of (creatieve) oplossingen gezocht moeten worden.
Dat doen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Helaas lukt het ons daarbij niet om het
voor iedereen altijd goed te doen...ten aanzien van het corona beleid zijn nou eenmaal veel
meningen…
Gelukkig ervaart het team van De Koperwiek dat heel veel ouders begrip hebben voor de
situatie en waardering hebben voor het feit dat medewerkers er, soms ‘met kunst en vliegwerk’,
alles aan doet om groepen zoveel mogelijk op school te houden. Zo waren er vorige week op
één dag maar liefst 12 collega’s afwezig en toch lukte het de overige leerkrachten,
kwaliteitscoördinatoren en onderwijsassistenten om alle groepen les te geven!
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We waarderen het ontzettend dat ouders meedenken, meehelpen door alert te zijn, tijdig te
testen, en bij twijfel contact met ons op te nemen. Deze samenwerking voorkomt zoveel
mogelijk uitval van volledige groepen en dat is fijn! In het belang van kinderen is het wenselijk
dat we op die manier verder samen optrekken in deze corona-tijd want gezien de
ontwikkelingen zal de huidige situatie helaas nog wel even aanhouden. Dus laten we er voor
onze kinderen het beste van maken en ervoor zorgen dat zaken voor hen, waar en wanneer het
kan, vooral gewoon doorgaan!

Studiedag
Op maandag 29 november hebben alle kinderen van unit 1 t/m 8 van De Koperwiek vrij in
verband met een studiedag. De leerkrachten krijgen dan, samen met collega’s van andere
Akkoord!-scholen, college over visie op leren, hersenwerking, hoge verwachtingen in relatie tot
opbrengsten en feedback geven. Deze inhoud wordt verzorgd door Academica University
(Amsterdam).
Sinterklaas
Op donderdag 2 december brengt Sinterklaas, op een corona-veilige manier, een bezoek aan
de jongste kinderen van De Koperwiek (t/m unit 5). Op vrijdag 3 december zijn er in unit 6-7-8
surprises. Op maandag 6 december hebben alle kinderen vrij in verband met het
Sinterklaasfeest.
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