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In dit nummer  
 update m.b.t. coronavirus 

 geen eindtoets groep 8 

 geen Koningsspelen 17 april  

 praktische informatie van 
centrum voor Jeugd & Gezin 
 
 
 

 
 

School in tijden van corona… 
 
Met elkaar maken we een periode door die een enorme impact heeft op de 
hele samenleving en waar iedereen de gevolgen van merkt.  
 

Deze eerste week van de gedwongen schoolsluiting zijn we voornamelijk bezig geweest met regelen 
van de informatievoorziening en contactmomenten tussen ons en u, de ouders, en onze leerlingen. En 
met pogingen om het onderwijs op de een of andere manier voort te zetten. Dat vraagt van ons een 
groot improvisatievermogen, maar van u als ouders ook. Wij krijgen veel vragen, maar ontmoeten 
voornamelijk veel begrip en waardering. En dat geldt omgekeerd ook! Grote dank daarvoor!  
 
Wij constateren dat het onderwijs inmiddels aardig op gang is gekomen en wij hebben er vertrouwen 
in dat we dit op veilige afstand van elkaar de komende weken kunnen voortzetten.  
 
Opvang kinderen 
Goed om te merken dat u voor zoveel kinderen opvang thuis of elders heeft weten te regelen. 
 
Afgelopen week hebben wij (op woensdag na) iedere dag slechts een handjevol kinderen opgevangen, 
van wie de ouders/verzorgers in de vitale beroepen werken en écht geen andere mogelijkheden 
hadden. Dit verloopt rustig en prettig. Kinderen nemen hun eigen werk mee. De opvang vindt plaats 
op de hoofdlocatie. Wij vangen de kinderen op bij de deur. Ouders die hun kind(eren) komen brengen 
en halen, nemen buiten afscheid.   
 
Aanvragen voor deze vorm van opvang verlopen via Carla van Leijsen, die de situatie beoordeelt en 
wel of geen toestemming verleent: carla@obsrubenshof.nl en/of rubenshof@obsrubenshof.nl, 
telefoon 0162-452361.  
 
Contact 
Vanaf vandaag is locatie Kruidenlaan gesloten en op de hoofdvestiging zijn bij toerbeurt enkele 
teamleden aanwezig. Als het even kan, wordt de telefoon beantwoord.  
 
Om werk en privé te scheiden hebben we afgesproken dat leerkrachten tussen 9.00 en 15.30 uur per 
mail bereikbaar zijn en woensdag tussen 9.00 en 12.30 uur.  

 
In sommige klassen worden belmomenten met de leerlingen ingelast. Dat wordt aan 
twee kanten erg op prijs gesteld. Ook andere vormen van contact ontstaan spontaan, 
zoals het uitwisselen van hartverwarmende  filmpjes en videoboodschappen.  
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Veel contact verloopt via de app (Klasboek en persoonlijke inbox). Deze crisissituatie is nog ergens 
goed voor geweest… bijna alle ouders hebben inmiddels inloggegevens aangemaakt. Dat is supersnel 
verlopen! Voor wie dit nog niet gedaan heeft:  
 

Heeft u de app nog niet geïnstalleerd en nog geen inloggegevens aangemaakt? Doet u dat dan snel, 
want het wordt hét communicatiemiddel van onze school!  
 
Om toegang tot de app te krijgen, downloadt u “de Basisschool App” in de AppStore (iOS) of de Google 
Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op “Ga verder”. Vervolgens zoekt en 
selecteert u de schoolnaam en zo installeert u onze app op uw telefoon. 
 
Daarna krijgt u de vraag om een login aan te maken. U klikt op “vraag een inlog aan”. Vervolgens vult 
u uw eigen gegevens in en vult u de laatste vier cijfers van het bsn en de geboortedatum van uw kind 
in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw 
account. 
Uw wachtwoord ontvangt u op uw e-mailadres. Controleert u uw spambox, als u de mail niet kunt 
vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen en heeft nu toegang tot alle buttons in de app. 

 
 
Rapporten ophalen 
Tussen 25 en 27 maart bieden de leerkrachten alle ouders/verzorgers van de leerlingen in de groepen 
3 tot en met 8 gelegenheid om het rapport van hun kind op te halen. De rapporten zullen op het 
afgesproken tijdstip buiten worden klaargelegd. Daarna zal een telefonisch contactmoment volgen, 
om het rapport te bespreken.  
 
 

Eindtoets basisonderwijs 
 
Alle kinderen uit groep 8 zijn inmiddels aangemeld bij een school voor 
voortgezet onderwijs. Dat gebeurt altijd begin maart, op basis van het advies 
dat door onze school gegeven is. Het advies wordt gebaseerd op: 

 

 het advies van de school (dat gebaseerd is op de rapporten en het leerlingvolgsysteem van Cito 
door de jaren heen en op het voorlopige advies uit groep 7) 

 de resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem 

 de wens van de ouders en het kind 

 eventueel aanwezige andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden, zoals het zogenaamde 
“Drempelonderzoek”, dat wij in geval van twijfel afnemen in samenwerking met het voortgezet 
onderwijs. 

 
Als het goed is, bevestigt de eindtoets die normaal gesproken wordt afgenomen, dit advies. In 
uitzonderlijke gevallen, wordt het advies nog bijgesteld (uitsluitend naar boven).  
 
Dit jaar vindt er geen eindtoets plaats, dus het advies van de basisschool is allesbepalend. In enkele 
gevallen zal er misschien nog nader overleg met de school voor voortgezet onderwijs wenselijk zijn.  
 
In het kader van de zogenaamde “warme overdracht” worden altijd al alle kinderen doorgesproken 
met de leerkracht van groep 8 en de mentor van het voortgezet onderwijs.  
 
Wij vertrouwen erop dat onze leerlingen terechtkomen waar zij het beste op hun plek zijn. Het 
voortgezet onderwijs zal hier ook extra aandacht aan besteden.  
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Koningsspelen 17 april 2020 
Het lijkt nog ver weg, maar we hebben toch al besloten dat we niet verder 
gaan met de voorbereidingen van onze Koningsspelen op 17 april. Die gaan 
niet door, helaas.  
 

 

 
Het team van o.b.s. Rubenshof wenst 

u boven alles gezondheid toe en 

dankt u voor uw medewerking, 

begrip en het gevoel van 

saamhorigheid. 

 
 

Extra! Het Centrum Jeugd en Gezin heeft onderstaande praktische informatie verspreid. 

 
Hoe praat je met je kinderen over het coronavirus? 
Maak niet de fout om tegen een kind te zeggen dat er niets aan de hand is. Zij merken hoe volwassenen 
ongerust over iets praten dat wel erg moet zijn, omdat het overal gonst: via de televisie die aanstaat, 
via de iPad, via telefoon- of live gesprekken van volwassenen onderling. En zij zien en horen dat 
volwassenen gespannen zijn. Wanneer kinderen schrikken of ongerust zijn, kijken zij naar het gezicht 
van een vertrouwde volwassene. Wat dat gezicht uitstraalt, bepaalt of het kind angstig blijft of 
gerustgesteld wordt. 
 
Pas op voor de “wet van de dubbele bescherming”  
Allereerst moeten volwassenen er op letten dat zij kinderen de kans geven hun zorgen te uiten. Pas op 
voor “de wet van de dubbele bescherming”. Kinderen kunnen heel goed aanvoelen dat bepaalde 
thema’s moeilijk zijn voor ouders en beginnen er daarom niet over. Of ze doen alsof ze er niet mee 
bezig zijn. Ouders denken er goed aan te doen hun kinderen niet te belasten met iets waarvan ze 
denken dat het niet voor ze speelt. Zo houden ze elkaar goed bedoeld voor de gek. 
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Wees alert op tekenen dat het kind met vragen of zorgen zit over het coronavirus 
Laat merken dat zij die vragen mogen stellen en zorgen mogen uiten. Probeer dan in concrete taal, die 
past bij het kind, eerlijk op die vragen antwoord te geven. Wanneer je het antwoord niet weet, hoef je 
niet te doen alsof. Wel is het fijn om iets toe te voegen als: dat weet ik niet, maar gelukkig zijn er 
knappe dokters die hard werken om dit uit te zoeken. Check altijd of je uitleg is begrepen. Soms denk 
je dat je het prima hebt uitgelegd, maar zijn je woorden anders begrepen dan ze bedoeld waren. 
Probeer op een speelse manier, zonder te gaan “overhoren”, uit te vinden wat je kind begrepen heeft. 
  
Je bent zelf als ouder thuis, waarom? 
Zeg iets als: “Onze burgemeesters en ministers willen dat dit virus gauw weer weggaat. Daarom willen 
ze zorgen dat het virus niet te makkelijk van de een op de ander kan overspringen. Daarom gaan veel 
papa’s en mama’s niet naar hun werk, waar ze veel andere mensen zien en gaan kinderen een tijdje 
niet naar school.” 
 
Kinderen mogen weten dat er iets ergs aan de hand is, maar het mag niet hún probleem worden  
Zij hebben er recht op zich beschermd te voelen door volwassenen: hun ouders, hun leerkrachten, hun 
zusters en dokters, hun burgemeesters, hun ministers, hun koning, en, als zij geloven: hun God. 
  
Als kinderen toch al erg angstig zijn, moet je ze dan niet beschermen tegen deze informatie?  
Nee. Juist die kinderen voelen heel goed aan dat volwassenen bezorgd zijn. Bevestig bij angstige 
kinderen dat er iets aan de hand is, waar we allemaal ongerust van worden. Maar benadruk dat zij 
erop kunnen vertrouwen dat de het gaan oplossen. 
 
Ga met jonge kinderen niet in groepsverband in gesprek 
Nu kinderen niet naar school gaan, is dit niet aan de orde. Maar wanneer dit weer mogelijk wordt, zou 
kunnen dat er weer grote bijeenkomsten komen van klassen of de hele school. Bedenk dan dat 
wanneer jonge kinderen worden voorgelicht in groepsverband, de kans groot is dat zij niet precies 
begrijpen wat er wordt gezegd, maar wel aan alles merken dat er ‘iets’ aan de hand is, dat volwassenen 
erg ongerust maakt. Het effect van voorlichting is dan niet geruststellend, maar verhoogt juist de angst. 
Bespreek het individueel of in een klein groepje met hen. 
 
Jonge kinderen denken snel dat iets ergs hun schuld is 
Jonge kinderen zien de wereld met zichzelf als middelpunt. Ze betrekken iets snel op zichzelf. Ze zijn 
gewend dat volwassenen boos of ernstig worden, wanneer zij stout zijn geweest. Soms werkt dat 
omgekeerd. Als volwassenen boos of ernstig zijn om iets anders, kunnen kinderen de fout maken te 
denken dat het hun schuld is. Houdt dit in gedachten wanneer je kinderen uitleg geeft. 
 
Wat zijn “jonge kinderen”? 
Er is geen precieze leeftijd te geven, omdat kinderen verschillen in de snelheid waarmee ze 
begripsvermogen en taal ontwikkelen. Peuters en kleuters denken vaak magisch. Tussen ongeveer de 
leeftijden van vijf en zeven jaar ontwikkelen kinderen het vermogen tot logisch denken. Dan kan een 
rationele uitleg beter ‘landen’. Maar pas op! Door emoties als angst en boosheid kan dit logisch 
vermogen een stuk minder goed werken. Leg daarom eerlijk uit wat er speelt. 
 
Hoe leg je aan jonge kinderen uit wat het Corona virus is?  
Een uitleg kan zijn… “Er zijn kleine beestjes, nog veel kleiner dan een zandkorrel, die je niet kunt zien 
en die een “virus” worden genoemd. Sommige virussen kunnen mensen ziek maken. Er is nu een nieuw 
virus, dat het coronavirus heet. Dit kan mensen ook ziek maken. Meestal een soort verkoudheid, die 
vanzelf weer over gaat, maar soms erger – dat je koorts krijgt of erg moet hoesten. Dan moeten 
mensen soms naar het ziekenhuis, waar goed voor ze wordt gezorgd. Als mensen erg oud zijn of als ze 
al andere ziektes hebben, kunnen ze er ook door dood gaan. Maar dat komt heel weinig voor. 
Het virus kan van de een op de ander overspringen.  
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Als een ziek iemand moet hoesten, komt er spuug op zijn handen. Als je dan een ander een hand geeft, 
kan die het virus ook krijgen. Daarom moet je proberen in de binnenkant van je arm te hoesten en 
vaak je handen te wassen. Ook andere kinderen moet je niet te veel aanraken. Dus nu liever geen 
spelletjes spelen, waarbij je tegen elkaar aan komt. Beter spelletjes doen via je telefoon of computer.’ 
 
Extra tips voor het geven van uitleg aan kinderen  

 Luister actief. Leg je telefoon weg. Stel ook vragen aan je kind en maak hardop samenvattingen 
van wat je samen hebt besproken. Gebruik eventueel plaatjes en tekeningetjes. 

 Neem er de tijd voor. Sommigen dingen zijn moeilijk in een keer uit te leggen. Dat hoeft ook niet. 

 Heb een open houding. Laat zien dat geen enkele vraag of opmerking ‘dom’ of ongepast is. 

 Wees bewust van je niet-verbale communicatie. Je lichaamshouding en gelaatsuitdrukking zegt 
meer dan je woorden. Ga dus niet alleen maar geruststellen, wanneer je je niet gerust voelt. 

 Geef afgewogen informatie. Maak het niet alleen maar eng en negatief. Probeer er ook hoopvoller 
informatie naast te plaatsen. 
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