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Montininieuws nr. 5, maart 2020
Belangrijke data
Op grond van de coronamaatregelen zijn de volgende data en afspraken gewijzigd:
1. de weekopeningen en -sluitingen worden opgeschort (295 kinderen in de hal!)
2. de ouderfeestavond van 13 maart wordt uitgesteld naar een andere datum.
3. de tuindag van 14 maart gaat gewoon door! (ongeveer 20-25 vrijwilligers en ouders)
4. Khushi Kids koffie/thee ochtenden (17 en 19 maart) verplaatsen we naar een datum in april.
5. het Baarnse schoolvoetbaltoernooi voor de bovenbouw op 20 maart is uitgesteld naar mei.
6. de landelijke pannenkoekdag (Noorderbreedte en Lyvore) van 20 maart is geannuleerd.
Zie ook de kalender op www.montinischool.nl en de Parro app.

Coronavirus
Sinds vorige week heeft het coronavirus ook Nederland in zijn greep. De overheid heeft maatregelen
getroffen, die ingrijpend zijn voor het functioneren van onze samenleving, dus ook voor de scholen.
Op dit moment zijn de scholen niet gesloten. We hopen, dat dit zo blijft, maar de volksgezondheid
gaat voor alles, dus als de schooldeuren alsnog gesloten worden, dan moeten we daar gehoor aan
geven.
Met de digitale mogelijkheden zullen we dan zo goed mogelijk met de ouders en kinderen in contact
blijven. Ook bekijken we hoe we de digitale middelen kunnen inzetten om de kinderen eventueel
thuis schoolwerk te kunnen laten doen.
Vooralsnog zijn allerlei activiteiten afgeblazen. Het onderwijs willen we zo goed mogelijk laten
doorgaan. De vieringen stoppen we tijdelijk, omdat we dan met zo’n 300 personen bijeen zijn.
Vrijdag 13 maart waren er 48 Montinikinderen thuis. Een groot deel hiervan was zeker ziek. Een deel
ervan zijn – naar mijn inschatting- preventief thuisgehouden. De verdeeldheid in de politiek over de
genomen besluiten ter indamming van het coronavirus is in de samenleving en dus ook op onze
school aanwezig. De minister van Onderwijs heeft hierover zijn begrip uitgesproken. Ik ga als
directeur geen onderzoek naar mogelijk ongeoorloofd schoolverzuim instellen. Wel vraag ik ouders
in alle gevallen de ziekmelding via de Montiniwebsite – en niet telefonisch- te doen.
https://www.montinischool.nl/formulier/6038/Ziekmelding
Zodra er nadere richtlijnen komen, zal ik alle ouders en kinderen nader informeren!

Tuindag
De tuindag van 14 maart a.s. gaat gewoon door. Wij
verwachten ongeveer 20-25 ouders en kinderen, die
komen helpen bij het zomerklaar maken van ons Groene
Schoolplein. Dit aantal zit dus ver onder de landelijke
grens van 100 personen. Wel vragen we u dringend om
de gezondheidsadviezen in acht te nemen. Dus bij
verkoudheid, hoesten of koorts niet komen, maar lekker
thuisblijven.

Vakantierooster 2020/2021
Deze maand is het vakantierooster 2020-2021 vastgesteld. Let op dit is zonder de nog in te plannen
studiedagen van de Montinischool
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april 2021 t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Toelichting:
Bovenstaand vakantierooster is bestemd voor de Stichtscholen: Montinischool en de Aloysiusschool.
De medezeggenschapsraden van de Aloysius- en de Montinischool hebben hun akkoord gegeven
voor deze variant, omdat we dan in de pas lopen met het voortgezet onderwijs in Baarn en Soest.
Ons vakantierooster loopt de meivakantie 2021 gelijk met deze scholen voor voortgezet onderwijs
zodat binnen één gezin de vakanties wel zoveel mogelijk gelijk lopen.
De andere Baarnse basisscholen hebben gekozen voor een variant, waarbij de meivakantie in de
periode van 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021 valt en waarbij Koningsdag van 27 april als losse vrije dag is
opgenomen. We hopen dat we voor schooljaar 2021/2022 weer éénzelfde rooster voor alle Baarnse
basisscholen te hebben.
Op basis van dit rooster worden nog studiedagen ingepland en vastgesteld in overleg met de MR.
Naar verwachting zijn deze in mei/juni bekend en zullen dan aan alle ouders worden medegedeeld.

Personele inzet
De personele inzet goed te kunnen realiseren blijft op de Montinschool een grote uitdaging. Tot op
heden is het ons goed gelukt om ziekte en afwezigheid van groepsleiders te vervangen. De nieuwe
coronamaatregelen kunnen wellicht tot meer ziekmeldingen leiden, omdat het verzoek is gedaan aan
groepsleiders en kinderen om bij de eerste klachten van verkoudheid, hoesten en koorts thuis te
blijven. De Montinigroepsleiders hebben de neiging om soms wat langer door te lopen en zich niet
ziek te melden. We zien er nu strenger op toe, dat ze zich in voorkomende gevallen wel ziekmelden
en niet op school verschijnen.
Het herstel van Karin heeft nog geruime tijd nodig. Wel zal Karin eerdaags op school te zien zijn en
daarmee werkt ze langzaamaan naar haar terugkeer in de groep. We hopen voor Karin en voor ons,
dat dit herstel zich goed doorzet en dat ze op termijn weer aan de slag kan.
Maud pakt meer en meer haar werk als groepsleider op de Montinischool op. Ze werkt momenteel
één dag bij de Giraffen en één dag bij de Lieveheersbeestjes. Ze bouwt haar derde werkdag
langzaamaan op.
Via de Parro-app heb ik de nieuwe groepsleider aan jullie voorgesteld. Ik stuur dit bericht nogmaals
via dit Montininieuws:
In verband met de pensionering van Yvonne Visée hebben we per augustus 2020 vacatureruimte.
Ik kan jullie mededelen, dat we deze vacature voor 4 dagen per week hebben ingevuld. De nieuwe
collega is Angelique Anbeek-van Egdom (geb 1988) en woonachtig te Baarn. Angelique werkt
momenteel op de montessorischool-Centrum te Hilversum. Ze heeft in 2011 haar pabo-diploma
gehaald en aansluitend een masteropleiding afgerond. Ze heeft inmiddels bijna 10 jaar
onderwijservaring binnen het montessorionderwijs. Haar ervaring in het vernieuwingsonderwijs
komt onze school zeker ten goede.
Angelique gaat na de zomervakantie in onze bovenbouw voor vier dagen per week aan de slag. Ze
heeft er veel zin in en barst van de ambities! We heten haar van harte welkom en zijn blij met haar
komst naar de Montinischool.
De personele groepsbezetting voor het schooljaar 2020-2021 is nog niet rond. We zijn intern nog
druk aan het puzzelen. Zodra we dit definitief hebben, zullen we jullie hierover informeren.

