
   

 

 

 

 

 

 

 
26 april 2021 

Planning 
11 mei  Oudergesprekken groep 3 t/m 7 
13 mei  Hemelvaartsdag; alle kinderen zijn vrij 
14 mei  Dag na Hemelvaart; alle kinderen zijn vrij 
20 mei  Oudergesprekken groep 3 t/m 7 
24 mei  Tweede Pinksterdag; alle kinderen zijn vrij 
25 mei  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
31 mei  Start Cito Eindtoetsen 

 

Beste ouder(s), 
 

Het is meivakantie en het zonnetje schijnt! We mogen even uitrusten van de drukke weken die 
achter ons liggen. Terugkijkend zien we dat er heel hard gewerkt is door de kinderen. De M-toetsen 
zijn achter de rug en de rapporten zijn meegegeven. 
 
De Koningsspelen waren, ondanks de beperkingen, erg gezellig. De Oudervereniging trakteerde alle 
kinderen op een ijsje. Hartelijk dank daarvoor!  

 
Na de meivakantie staan de oudergesprekken voor de 
groepen 3 t/m 7 op de planning. We gaan met het 
team aan de slag met de plannen voor volgend 
schooljaar, de formatie en de jaarplanning. Zodra we 
hierover meer informatie hebben, zullen we u 
daarover informeren. 
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de uitslag van de 
enquête over de nieuwe schooltijden en het Nationaal 
Programma Onderwijs  
  
Saskia Zaat & Harro Veerman 

 

Enquête nieuwe schooltijden 
Zoals u weet overwegen we om na de zomervakantie te starten met een continurooster. In de weken 
voor de meivakantie hebben we u gevraagd om een korte enquête in te vullen over de nieuwe 
schooltijden. De uitslag van de enquête is inmiddels bekend. 
 
We hebben 265 formulieren meegegeven en er zijn 210 formulieren ingevuld en ingeleverd. We zijn 
heel blij met deze hoge respons; 79% van de ouders heeft gereageerd! 
 
77% van de ouders is voor de invoering van een continurooster, 13% van de ouders is tegen en 10% 
van de ouders geeft aan geen mening te hebben. Deze uitslag betekent dat het continurooster er 
komt. 
 



Na de meivakantie gaan we met het team en de MR de nodige vervolgstappen zetten. 
➢ Allereerst krijgt u de mogelijkheid om met ons (directie of MR) in gesprek te gaan. Deze 

mogelijkheid willen we u bieden, omdat we graag van u willen horen waarom u voor of tegen de 
invoering van het continurooster bent. Hiervan kunnen wij leren en mogelijk kunnen we rekening 
houden met wensen van ouders. U kunt intekenen voor een gesprek. U wordt hiervoor 
uitgenodigd via Social Schools. 

➢ We willen u zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de nieuwe begin-en eindtijden. We gaan 
dus invulling geven aan ons nieuwe rooster. Hiervoor nemen we contact op met scholen die al 
een continurooster hebben. Ook dit doen we samen met de MR. 

➢ Naast nieuwe begin- en eindtijden kijken we ook naar de invulling van de pauze van de kinderen. 
Zodra we weten hoe we hier invulling aan gaan geven, wordt ook de hoogte van de vrijwillige 
overblijfbijdrage bekend. 

 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
U heeft het in de media kunnen lezen: er komt een Nationaal Programma Onderwijs. Het kabinet 
stelt 8,5 miljard ter beschikking wat moet worden ingezet voor het herstel en de ontwikkeling van 
het onderwijs tijdens en na corona. Het gaat om persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, het 
inhalen en goedmaken van de vertraging, ondersteuning van kinderen die het moeilijk hebben en 
ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing) van leerkrachten. 
 
Uit onderzoek leren we dat onze kinderen tijdens de eerste periode van scholensluiting (maart-mei 
2020) een achterstand in leergroei hebben opgelopen voor rekenen en spelling. De leergroei voor 
begrijpend lezen is op niveau gebleven. In maart hebben we de M-toetsen afgenomen en daaruit 
blijkt dat onze kinderen, ondanks een periode van onderwijs op afstand, op alle vakgebieden een 
behoorlijke leergroei hebben doorgemaakt. 
 
Nu we dit weten, kunnen we gericht gaan nadenken over de noodzakelijke maatregelen. Nog in de 
meivakantie komt de minister met een keuzemenu waarin allerlei bewezen maatregelen zijn 
opgenomen die we kunnen treffen om de opgelopen vertraging/achterstand weg te werken. Denk 
dan bijvoorbeeld aan extra begeleiding in de groepen, gerichte training van de leerkrachten op het 
gebied van sociaal-emotioneel leren, de aanschaf van extra (beeldende) leermiddelen, enzovoort. 
We maken een plan van aanpak wat we nog voor de zomervakantie moeten overleggen met de MR. 
Zij moeten instemmen met onze plannen. Na de zomervakantie kunnen we dan van start. 

 
 
Reizen naar het buitenland  
Als u deze vakantie naar het buitenland reist, dan kan het zijn dat u direct na thuiskomst 10 dagen in 
thuisquarantaine moet. Deze quarantaine wordt door Leerplicht gezien als ongeoorloofd verlof; het 
is geen geoorloofde reden om uw kind langer van dan de duur van de vakantie van school te houden. 
Wij mogen u hiervoor dus geen toestemming geven. 
 
Als u dus naar het buitenland reist en u moet in quarantaine bij thuiskomst, dan zal de 
leerplichtambtenaar contact met u opnemen en kunt u mogelijk een boete krijgen. Houdt u hier voor 
uw en onze gezondheid rekening mee! 
 
Kijk voor meer informatie over de regels rond thuisquarantaine op 
Checklist: Inreizen in Nederland | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-naar-nederland-checklist

