
 
 

                                                                                                                                  
               
Beste ouders, 
 
Afgelopen dinsdag is bekend gemaakt dat de lockdown met minimaal die weken verlengd 
gaat worden. Of de basisscholen op 25 januari open kunnen is nog heel erg onzeker.    
In deze brief ga ik in op wat dit gaat betekenen voor het onderwijs in de komende periode.   
Ik ga hierbij uit van de huidige stand van zaken. Ontwikkelingen in de nabije toekomst 
zouden ons kunnen dwingen tot aanpassingen.  
  
Gevolgen voor het programma  
  
In de periode van 11 januari tot 5 februari hadden we de landelijke CITO toetsen op de 
planning staan.   
De CITO toetsen moeten nu op een ander moment afgenomen worden.   
Als onze school straks weer open is, hebben de leerlingen tenminste een week nodig om 
weer te kunnen wennen aan de school. De CITO toetsen gaan we in de tweede week na de 
lockdown afnemen. Dat geldt ook voor de methode gebonden toetsen.    
  
Rapporten  
Op 12 februari zouden de leerlingen hun eerste rappoort van dit schooljaar krijgen, maar 
door de huidige omstandigheden is dat moment doorgeschoven naar 12 maart.  
 
  
Rapport gesprekken   
 
De rapport gesprekken waren op 16 februari gepland. De rapportgespreken verplaatsen we 
naar de week van 15 maart (week 11). 
  
Studiedag op 29 januari  
  
De studiedag van 29 januari wordt verplaatst naar woensdag 10 maart. De leerkrachten 
zullen op deze woensdag de rapporten afmaken.  
 
Algemene opmerkingen  
  
Contact met de school  
  
Juist in deze periode waarin we elkaar minder zien is het van belang om met elkaar in 
contact te blijven. De leerkrachten hebben gedurende de lockdown intensief contact met de 



groep, kleine groepjes leerlingen of leerlingen individueel.  Als u vragen hebben over de 
roosters, gesprekuren of iets anders adviseer ik u om een e-mail naar de leerkracht te 
sturen. Aarzel niet om vragen te stellen.  
  
Vanuit de schoolleiding worden ouders via e-mail geïnformeerd.   
Toch wil ik vanaf volgende week de ouders per leeftijdsgroep uitnodigen voor een gesprek 
via Microsoft Teams met mij.   
  
  
Noodopvang  
 
De komende periode zal de school openblijven voor kwetsbare leerlingen of de leerlingen 
van de ouders met een cruciaal beroep.   
De noodopvang groep wordt steeds groter. Daarom word ik gedwongen om een bewijs van 
de werkgever te vragen waarin staat dat de ouders elke dag fysiek op hun werk moeten zijn. 
Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 
 
Groep 8  
  
De aanmeldprocedure voor de Haagse middelbare scholen is verlengd met 2 weken. 
Leerlingen in groep 8 van de basisschool krijgen langer de tijd om zich in te schrijven voor 
een middelbare school. De veranderde aanmeldperiode geldt voor Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. 
De inschrijfperiode wordt verschoven vanwege de lockdown waar Nederland nu in zit. De 
periode stond gepland van 6 tot en met 19 februari, dat wordt 13 februari tot en met 5 
maart. De gemeente Den Haag heeft dit besloten na overleg met de schoolbesturen voor het 
voorgezet onderwijs. 
Over de CITO toetsen van groep 8 informeren we u via een andere brief.  
  
Zoals dinsdagavond tijdens de persconferentie duidelijk werd, zijn we er nog niet. Er gloort 
hoop aan de horizon, maar de komende periode zal onzeker zijn. Ook dan is van belang om 
oog voor elkaar te houden en elkaar tijdig te informeren. Wij hebben er vertrouwen in dat 
wij ook deze uitdaging gezamenlijk aankunnen.   
  
Met vriendelijke groet,  
Emira Gazibara Bilkic  
Directeur CBS de Spiegel 
 
 


