
 
 
 
Terug naar het klaslokaal  
 
Heerlijk om al die koppies weer te zien. Ruim zeven weken hebben ze thuis 
gezeten. Het voelt alsof we elkaar weer zien na de zomervakantie. Een golf van 
plezier slaat weer door de school.  

De thuissituatie van leerlingen is verschillend. Daardoor zijn er mogelijk 
achterstanden ontstaan. Een grote groep leerlingen is thuis doorgegaan 
met leren, terwijl een andere groep leerlingen is stil blijven staan en 
mogelijk wat achterop is geraakt. Dat moeten en willen we proberen 
recht te trekken. Nu we met halve groepen werken hebben we meer tijd 
voor de individuele leerlingen. 
Op school zijn veel zaken anders: met de halve groep in een lokaal, 
speciale looproutes, niet meer met andere klassen buitenspelen, geen 
gym en ook mondkapjes dragen. We willen in de twee weken voor de 
voorjaarsvakantie de lessen weer oppakken, maar zeker de eerste dagen 
is het juist met onze leerlingen belangrijk om in gesprek te gaan. Hoe gaat 
het met hen en wat hebben ze nodig? 
 
Voor de leerkrachten is ook heel erg spannend.  
Tijdens de kerstvakantie waren een aantal leerkrachten ziek (besmet met 
corona). “Gelukkig dat het in de kerstvakantie plaats heeft gevonden, al 
zullen de leerkrachten er minder blij mee geweest zijn”. We zijn blij dat 
bijna alle collega’s die besmet waren weer in januari hun werk hebben 
opgepakt.  
Als er weer een (extreme) besmetting plaats vindt op school, vragen we 
ons af op welke manier we straks het onderwijs vorm moeten geven.  
Invalkrachten niet meer te vinden, en kunnen ook niet zomaar worden 
ingezet. We zijn al gewaarschuwd door het ministerie van OCW dat we 
nog niet af zijn van het onderwijs op afstand. We moeten tenminste tot 
de zomervakantie rekening houden dat onderwijs deels op afstand en 
deels fysiek plaats moet vinden (hybride onderwijs).   
Maar toch hopen we dat het normale leven  weer op gang kan komen en 
dat binnenkort iedereen hun werkzaamheden kan oppakken.  
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De schooltijden volgende week 
 
Volgende week start shift 2 om 8.30 uur. Om 11.30 is shift 2 klaar. Ook op 
woensdag. 
Shift 1 start om 12.15 en om 15.15 uur zijn de leerlingen klaar met de lessen.  
 
 
Overblijfgeld 

Van een aantal ouders hebben we vragen gekregen over de overblijfkosten.  
De leerlingen hebben vijf weken lang geen overblijf gehad.  
Wij zijn aan het nadenken over een terugbetaling op het eind van dit schooljaar 
of eventueel een korting voor 2021/2022.  
 
Waarom wachten tot eind van het schooljaar? 
Zoals we al hebben geschreven er bestaat een kans dat we weer moeten 
sluiten. Daarom is het voor onze administratie handig als we in één keer een 
eventuele terugbetaling kunnen berekenen. Bijkomend nadeel is dat we van 
een aantal gezinnen nog geen overblijfgeld of de ouderbijdrage hebben mogen 
ontvangen. We merken dat de mensen die in termijnen betalen zich niet aan 
deze termijnbetalingen houden. Hierdoor moet school voor de kosten 
opdraaien. Wij verzoeken deze ouders met klem om aan hun verplichtingen te 
voldoen omdat wij met Sporttalent een contract hebben tot het einde van het 
schooljaar en anders de school voor deze kosten moet opdraaien. Het contract 
met Sporttalent kan niet zomaar worden afgebroken en in plaats van de 
reguliere overblijf hebben zijn ook werkzaamheden verricht tijdens de 
noodopvang. Al met al wordt dat nog een behoorlijk puzzel.  
 
Vooruitzicht 

De eerste week is achter de rug. Als er in de volgende week en in de 
voorjaarsvakantie geen besmettingen plaats vinden op school kunnen we na de 
deze vakantie weer volledig open.  

Wij zijn nu druk aan het plannen en organiseren. De bovenbouw groepen willen 
we graag verspreiden over meerdere lokalen.  

Wij begrijpen dat er nu veel onzekerheid is. We begrijpen ook dat ieder van u 
met een eigen unieke situatie te maken heeft. Sommigen ouders willen per sé 
onderwijs aan volledige groepen, anderen zijn blij met een keuze voor halve 
groepen. Er zijn ook ouders die hun kinderen liever helemaal nog niet naar 
school laten gaan. Dit leidt tot verschillende wensen voor de aanwezigheid van 



uw kinderen op school. We luisteren naar uw wensen en zorgen. Daarna doen 
we ons best de juiste keuzes te maken. Het doel is goed onderwijs in een veilige 
omgeving. We beseffen ook dat het niet gaat lukken ieder van u helemaal 
tevreden te stellen. Wij hopen wel op uw begrip voor onze afwegingen. 

Ook denken we er ook over na om voorzichtig in onderbouw groepen te 
starten met de gymlessen. Voor de gymleerkracht is de situatie anders dan 
voor de andere leerkrachten. De leerkracht van één groep komt alleen in 
aanraking met die betreffende groep. De gymleerkracht komt in aanraking met 
meerdere groepen. Dat zou kunnen zorgen voor meerdere besmettingen.  

Over de volledige opening van de school en het hervatten van de 
onderwijsorganisatie zullen we u volgende week verder informeren. Ons doel 
en het doel van ons bestuur is om zo snel mogelijk volledig aan de slag te gaan.  

 

Snottebellenbeleid  

Het zgn. snottebellenbeleid is aangescherpt. In de bijlage treft u hier meer 
informatie over aan. In de bijlage treft u ook een document de zgn 
“beslisboom”. Als uw kind ziek is en u twijfelt of u uw kind naar school mag 
sturen of thuis moet houden of laten testen, dan kunt u in het document 
“beslisboom” lezen wat u moet doen.  

 

Hieronder een overzicht van de belangrijke dagen: 

8 maart starten we met de CITO toetsen 
17 maart Studiedag 
19 maart worden rapporten uitgedeeld 
Vanaf 22 maart starten rapportbesprekingen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


