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Slecht weer beleid
In de laatste jaren hebben we te maken met adviezen vanuit het KNMI in
verband met het weer. Men geeft met waarschuwingscodes de impact van
gevaar door weersomstandigheden aan. In onderstaande tekst staat hoe wij
daar in OT-Noord mee om gaan.
Het KNMI geeft adviezen. Weersomstandigheden kunnen zeer plaatselijk zijn. Onder alle
omstandigheden (en codes) is het de inschatting en de verantwoordelijkheid van
leerkrachten en andere collega’s van het OT om zelf te bepalen hoe-, wanneer- en of- zij
naar het werk kunnen komen. Wij gaan er van uit dat iedereen zijn uiterste best doet om
op school te zijn.
Is de leerkracht later, of mocht het zelfs ook in de loop van de dag echt niet lukken naar
school te komen, dan is de LoCo het aanspreekpunt.
De LoCo maakt dan op basis van de meldingen van de collega’s een inschatting
of de school die dag:
- Gewoon open is (met eventueel organisatorische maatregelen)
- Gedeeltelijk gesloten is
- Gesloten is maar wel opvang biedt voor kinderen die nergens anders heen kunnen
- Geheel gesloten is
De LoCo heeft hierover contact met de directeur (Arnold) en communiceert het besluit
ook zo snel mogelijk naar de ouders. Uitgangspunt is dat we kinderen altijd wel eerst
proberen op te vangen.
Mogelijkheden voor de LoCo’s zijn ook om ouders nadrukkelijk te vragen kinderen thuis
te houden, de lessen later te laten beginnen of de school eerder te sluiten. Elke situatie is
anders en vraagt om eigen oplossingen.
De bekendmaking dat een school sluit op de dag of avond voorafgaand aan de verwachte
calamiteit is alleen voorbehouden aan de Gearhing of de directeur van het
onderwijsteam, dit besluit ligt dus niet bij de school.
Codes weeralarm:
Code groen = geen bijzonderheden. Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans
is op gevaarlijke weersituaties.
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Code geel = wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak
voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code
geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid
is minstens 60 procent.
Code oranje = wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op
schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van
tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.
Code rood = onderneem actie
Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving
heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het
maatschappij ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn.
Zakelijke ouderavond
Zoals u weet houden de MR en AC ieder jaar een zakelijke ouderavond in februari.
Momenteel is het nog erg onzeker of deze op de normale manier door kan gaan of niet
We zijn genoodzaakt ons aan de maatregelen omtrent het Corona virus te houden dus
we zullen na de kerstvakantie een besluit nemen of we wel of niet een datum kunnen
prikken voor de zakelijke ouderavond.
Besturenfusie Gearhing en Odyssee
Gearhing en Odyssee willen per 1 januari hun bestuurlijke krachten bundelen in een
nieuw samenwerkingsbestuur: KyK. Krêft yn Kollektyf! Daar staat KyK voor. Een passende
naam voor deze fusieorganisatie, waarin we onze krachten, kennis en expertise
bundelen. Hiermee kunnen we de onderwijskwaliteit verstevigen, efficiënter inkopen en
zo uiteindelijk meer middelen vrijmaken voor het onderwijs in de school.
College van Bestuur
Per 1 januari treedt voor de fusieorganisatie een nieuwe bestuurder aan, Bram ten Kate.
Bram is een ervaren bestuurder, woonachtig in het noorden. Hij maakt de overstap van
directeur Fontys International Business School, naar bestuurder in het primair onderwijs.
Bram wordt bestuurder van KyK met ruim 500 medewerkers, 37 scholen voor ruim 3700
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leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten: Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden,
Waadhoeke en Harlingen.
Stad en platteland
Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde passie: passend onderwijs voor alle
leerlingen. Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland, Odyssee vooral in de
stad. De regio Zuidwest en Noordwest Friesland is een geheel van stad en platteland. Een
economisch florerend en leefbaar platteland is van levensbelang voor economisch en
florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij een belangrijke factor.
Onderwijs
De bestuurlijke fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor het onderwijs niet direct
zichtbaar zijn. De scholen behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken
vrijwel geen verschil met de huidige situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en
groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor
ontwikkeling en mobiliteit.
Vieringen in December
Op donderdagochtend 2 december heeft onze Sinterklaas viering weer plaats gevonden.
Wat was het een gezellige dag met prachtige cadeautjes en surprises.
Op donderdag 23 december zullen wij ook op school weer kerst vieren. Hier ontvangt u
binnenkort de nodige informatie over. We kunnen u wel alvast vertellen dat de kinderen
zelf een lekkere lunch mee mogen nemen in hun broodtrommeltje. De school zorgt ook
nog voor lekkere aanvulling
Op vrijdag 24 december start voor alle kinderen de kerstvakantie om 11.45 uur!
Op dit moment circuleren er berichten dat de kerstvakantie mogelijk vervroegd zal
worden en maandag 20 december begint. Daarover is nog geen besluit gevallen.
Mocht dat wel het geval zijn, dan vieren we het kerstfeest op een ander moment.
Zodra hier meer bekend over is ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.
Zelftesten
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen is er een advies voor de kinderen van groep 6-7-8
om twee keer in de week een zelftest af te nemen. Het is aan u of dit al dan niet wilt
doen. De zelftesten zullen wij dan ook niet zomaar meegeven. Als u voor uw kind deze
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zelftesten wilt ontvangen dan vraag ik u dat middels de mail of Parro door te geven aan
de leerkracht van uw kind.
Vakanties en studiedagen
Vakanties
Kerstvakantie: maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari
Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari
Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Meivakantie: Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Pinkstermaandag: maandag 6 juni
Studiedagen
Maandag 10 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 3 maart
Donderdag 10 maart (vanaf 12.00u )
Donderdag 23 juni
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Kalender
Dinsdag 21 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
Maandag 27 december t/m vrijdag 7
januari
Maandag 10 januari
Woensdag 26 januari

Juf Nelie afwezig, juf Kaki komt vervangen
Kerstviering (info volgt)
Om 11.45u start voor iedereen de
kerstvakantie
Kerstvakantie
Gearhing dag, alle leerlingen vrij
Studiedag team, alle leerlingen vrij
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