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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de onderbouw-leerlingen van OVMZ
Zeist, 26 november 2020
Betreft: onrust in de onderbouw
Beste ouders en/ of verzorgers,
Inmiddels zijn we alweer een flink eind op weg in het schooljaar. De afgelopen dagen
hebben we samen met de leerlingen van leerjaar 1 en 2 kunnen genieten van allerlei
workshops en activiteiten. Mooi om te zien hoe de leerlingen enthousiast en actief
meededen en veel hebben geleerd en nieuwe dingen hebben uitgeprobeerd. Fijn ook
vooral om te zien dat dit alles is verlopen in een fijne en veilige sfeer, zonder
incidenten. Zoals u weet hebben we al aan het begin van het schooljaar geconstateerd
dat er sprake is van onrust is in de onderbouw. Hoog tijd om u te informeren over de
stand van zaken.
De eerste week van oktober hebben we een aantal extra maatregelen genomen naar
aanleiding van de onrust om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich veilig voelen en
met plezier naar school komen. Deze maatregelen zijn gecommuniceerd in de
Nieuwsbrief van 2 oktober jongstleden en hebben zeker bijgedragen aan een veiliger
en prettiger klimaat in de onderbouw, maar we zijn daarmee nog niet tevreden.
Om ervoor te zorgen dat er meer zicht is op de leerlingen en de werkvloer hebben we
besloten om te schuiven met de leerjaar-coördinatoren. Dit betekent dat mevrouw
Brouwer (mbrouwer@ovmz.nl) coördinator is van leerjaar 1 en de heer el Khalki
(mkhalki@ovmz.nl) coördinator is van leerjaar 2. Voor de kerstvakantie evalueren we
het effect van deze interventie en kijken we hoe we de rest van het schooljaar invullen.
Hierover zullen we u direct na de kerstvakantie informeren.
Daarnaast hebben we contact gehad met Mustafa Ahmiane van het CJG Zeist. Op korte
termijn gaan we in alle brugklassen lessen “Rots en Water” geven. Dit is een reeks van
5 a 6 lessen per klas waarbij gewerkt wordt aan het vergroten van de communicatieen sociale vaardigheden en welzijn van de leerlingen en het voorkomen van sociale
problemen zoals onder andere pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag.
Wanneer leerlingen meerdere keren negatief in beeld zijn gekomen gaan we, in
samenwerking met het CJG en altijd in overleg met ouders, individueel met ze aan de
slag met Sociale vaardigheidstraining of Agressie Regulatie Training.

We realiseren ons zeker dat de lesuitval ook een rol hebben gespeeld bij de ontstane
onrust. Inmiddels hebben we voor alle langdurige uitval een oplossing gezocht en
gevonden. Zie hierover ook de brief mbt Corona en lesuitval. Tevens zetten we tijdens
de pauzesurveillance rondom het brugklasgebouw structureel meer collega’s in om zo
goed mogelijk zicht te houden op alle leerlingen.
Mocht u thuis signalen krijgen dat er iets niet lekker loopt, laat uw kind dan vooral in
gesprek gaan met de mentor, zodat we dit zo snel mogelijk op kunnen pakken. Indien u
kind het lastig vind om dit zelf te melden, rekenen we op uw hulp.
Wij zijn er van overtuigd dat we door de zaken direct aan te pakken, we de onrust
definitief de rug toe kunnen keren.
Met hartelijke groet,
Manon Rijken
Teamleider onderbouw
Email: mrijken@ovmz.nl

