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OPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN 
Vorige week werd u geïnformeerd over de mogelijkheid om uw kind op te 
laten vangen gedurende de schooltijd op basisschool Dierdonk. 
Daaropvolgend hebben wij kinderen mogen opvangen, waarbij gelukkig 
veel vrolijke gezichtjes te zien waren. Samen maken wij er het beste van! 
 

Wanneer maak ik aanspraak op deze opvang? 
1 Wanneer beide ouders werkzaam zijn in de vitale sector. Voor een 

omschrijving 
zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/cruciale-beroepsgroepen 

2 Wanneer een van beide ouders werkzaam is in een vitale sector EN de 
opvang niet op andere wijze geregeld kan worden. 

Omwille van de gezondheid van alle betrokkenen worden kinderen met 
klachten van verkoudheid en hoesten niet toegelaten of zijn wij 
genoodzaakt uw kind op te laten halen! 
 

Aanmelding voor deze opvang kan via administratie@dierdonkschool.nl 
o.v.v. onderwerp "Werkzaam in vitale sector". 
 

Daar vult u in:  
Naam ouder: 
Naam kind(eren) en groep(en): 
Telefoonnummer: 
Werkzame sector(en): 
Noodzakelijke dag(en) van opvang komende week/weken: 
 

 
 

ONDERWIJS OP AFSTAND EN VLOGGENDE LERAREN  
Maandagochtend 16 maart 2020. 
Een verlaten school… Alle kinderen moeten de komende weken 
thuisblijven. Maar de school was niet helemaal leeg. Er waren een 
heleboel juffen en meesters druk bezig om ervoor te zorgen dat jullie 
weekplanningen en schoolspullen klaar lagen. Dat was een hele klus! 
Maar het is ons gelukt. Ineens zie je op school geen hardwerkende 
kinderen meer, maar vloggende leraren, die ontzettend hun best doen om 
instructiefilmpjes en klassenupdates voor jullie in elkaar te zetten. Zo kan 
school gelukkig toch nog een beetje doorgaan, ook al zit je thuis.  
 

En wat hebben jullie vorige week al hard gewerkt! We staan helemaal 
versteld. We zijn super trots op jullie, ga zo door! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dierdonkschool.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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Een kleine selectie van al 

onze thuisonderwijs toppers!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samen kom je verder! 
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GROEP 8 MAAKT EEN STRIPVERHAAL OVER ONDERWIJS OP AFSTAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAMERBRIEF OVER EINDTOETS 2020 GROEP 8 
[Ingezonden] 

 
18 maart 2020 – betreft Eindtoets 2020 

We vragen op dit moment veel van leraren, schoolleiders en ander 
onderwijspersoneel. Ze vangen kinderen op van ouders met vitale 
beroepen en ze organiseren onderwijs op afstand voor de kinderen die 
thuis zitten. Het is heel mooi om te zien dat zoveel leraren en schoolleiders 
zich hier met al hun creativiteit voor inzetten. Ik wil daarom ook in de 
richting van uw Kamer benadrukken hoe zeer ik dit waardeer. 

De corona-crisis vraagt om prioritering. De prioriteit in het basisonderwijs 
ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van 
onderwijs op afstand. Dit vergt op dit moment alle energie van scholen. 
Daarom heb ik besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de 
leerlingen in groep 8. Dit is een ingrijpend besluit, dat ik niet licht heb 
genomen. 

Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig 
schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar 
niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden 
bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle 
leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen 
mogen starten op een middelbare school. 

Ik vraag basisscholen nu om hun leerlingen in samenwerking met de 
scholen voor voortgezet onderwijs op een andere manier zo goed mogelijk 
voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar het voortgezet 
onderwijs. Op de middelbare school zal vervolgens in het nieuwe 
schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar 
zal ik nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs. 
Hierover zal ik uw Kamer ook nader informeren. 

Ik vraag ieders begrip in deze moeilijke tijd. 

Met vriendelijke groet,  

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,  

Arie Slob. 
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DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL EN TIPS VOOR ONDERWIJS OP AFSTAND  
[Ingezonden] 
Door de ontstane situatie dat zowel de Bibliotheken als de scholen 
gesloten zijn tot en met 6 april delen we vanuit de Bibliotheek de volgende 
informatie: 
De Bibliotheek op School: 
- alle uitgeleende boeken zijn verlengd tot 18 mei 2020. 
- Er is geen transport tot en met 6 april 
- Reserveren is voorlopig niet mogelijk. 
Tips voor onderwijs op afstand: 
Verschillende scholen hebben ons gevraagd om tips voor thuisonderwijs. 
Hieronder volgen een aantal tips: 
 
 Stimuleer kinderen zoveel mogelijk thuis te lezen (het kwartier of half uur vrij lezen 

per dag kan ook heel goed thuis gebeuren. Vrij lezen thuis kan gestimuleerd worden 

d.m.v. de Boekenbingo (zie bijlage). 

 Stimuleer het voorlezen thuis, niet alleen aan jonge kinderen maar aan alle kinderen. 

 Kijk op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd daar staat al heel veel informatie en 

we zullen dit verder aanvullen in de loop van de dag. 

 Omdat de Bibliotheken en de Bibliotheken op School gesloten zijn, verwijzen we naar 

de online Bibliotheek. Hier kun je met je bibliotheekpas gebruikmaken van: 

 www.jeugdbibliotheek/voorleesfilmpjes   voorleesfilmpjes en geanimeerde 

prentenboeken. 

 www.onlinebibliotheek.nl voor e-books en luisterboeken. Er zijn tijdelijk extra 

luisterboeken toegevoegd voor jeugd en volwassenen die ook door niet-leden 

beluisterd kunnen worden. 

 https://www.yoleo.nl/help luisteren en online meelezen (karaoke lezen) . Via deze 

link zie je hoe het werkt als je inlogt met je bibliotheekpas en je gratis toegang krijgt 

tot alle boeken in Yoleo . 

 Om gebruik te maken van de mogelijkheden van de online Bibliotheek kun je 

inloggen met je pasnummer en pincode (= geboortedatum). Mocht je het 

pasnummer niet weten dan kun je naar het nummer informeren bij de Bibliotheek: 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/contact         Vermeld bij ‘Bericht’ de naam van het 

kind en de geboortedatum. 

 Met Junior Einstein oefenen voor alle vakken van de basisschool. Gebruik deze link 

bit.ly/InlogJuniorEinstein. Er wordt gevraagd om in te loggen met je bibliotheekpas, 

daarna kun je alle vakken oefenen. 

 

KONINGSSPELEN 2020 GAAN NIET DOOR 
[Ingezonden] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den Haag, maandag 16 maart 2020 
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus gaan de 
Koningsspelen dit jaar niet door. Vanuit de landelijke organisatie vinden 
wij het niet verantwoord of gepast om het sportieve Oranjefeest te 
organiseren. Het besluit om de Koningsspelen dit jaar niet te organiseren 
is genomen in overleg met onze partners, waaronder de ministeries VWS 
en OCW. "Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer, maar de 
volksgezondheid gaat boven alles. Voor alle scholen, sportorganisaties, 
gemeenten en vrijwilligers die reeds gestart waren met de organisatie van 
de Koningsspelen: heel veel dank voor jullie inzet. Dat waarderen wij 
enorm," aldus initiatiefnemer Richard Krajicek. 
De beslissing om het dit jaar niet te organiseren, is er dan één die wij 
zorgvuldig hebben genomen. Wij hopen dat we er volgend jaar samen een 
mooie editie van kunnen maken. 

Met vriendelijke groet, 
Team Koningsspelen. 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd
http://www.jeugdbibliotheek/voorleesfilmpjes
http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.yoleo.nl/help
http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/contact
http://bit.ly/InlogJuniorEinstein
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VEILIG VERKEER NEDERLAND ONLINE 
[Ingezonden] 
VVN theoretisch Verkeersexamen  
Het VVN theoretisch Verkeersexamen (ook digitaal) kan niet plaatsvinden 
op de geplande data 30 maart, 31 maart en 2 april. Zodra er meer 
duidelijkheid is over het verloop van het coronavirus, bepalen en 
communiceren we nieuwe data. Het theoretisch examen zal in ieder geval 
niet eerder dan juni plaatsvinden, om scholen en kinderen voldoende 
voorbereidingstijd te geven.    

VVN praktisch Verkeersexamen  
Het VVN praktisch Verkeersexamen 
wordt door verschillende partijen 
georganiseerd. We hebben alle 
organisatoren geadviseerd om de 
praktische examens in de hele maand 
april te annuleren of uit te stellen. Als 
de situatie het toelaat kijken zij op 
een later moment - uiteraard in 
overleg met school - of er een nieuwe 
datum geprikt kan worden. 

Thuis aan de slag met verkeerslessen 
De verkeerslessen op school gaan niet door, maar thuis kunnen de 
kinderen prima aan de slag met verkeer. Om het zo makkelijk mogelijk te 
maken bieden we de verkeerslessen voor groep 4 t/m 8 online aan. 
https://vvn.us14.list-
manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=d600ab10
86&e=d3a230d875 
 

Doet groep 7 en/of 8 het VVN Verkeersexamen? Hoewel de nieuwe datum 
nog niet bekend is, kunnen de kinderen natuurlijk al wel gaan oefenen! Tip 
ouders en kinderen over de oefenpagina en deel alvast de route van het 
praktisch examen. 
https://vvn.us14.list-
manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=8fd059d47
0&e=d3a230d875 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leuke tips voor thuis 
Samen thuis werken en leren is intensief voor zowel ouders en kinderen. 
Met deze tips - van kleurplaten tot games - kunnen de kinderen de lessen 
afwisselen met speelse activiteiten! 
 

https://vvn.nl/leerjekindoververkeer?utm_source=Basisscholen+met+lidm
aatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=f856e24793-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&
utm_term=0_05b8b12604-f856e24793-70239987 

 

 

https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=d600ab1086&e=d3a230d875
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=d600ab1086&e=d3a230d875
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=d600ab1086&e=d3a230d875
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=8fd059d470&e=d3a230d875
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=8fd059d470&e=d3a230d875
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=8fd059d470&e=d3a230d875
https://vvn.nl/leerjekindoververkeer?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=f856e24793-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-f856e24793-70239987
https://vvn.nl/leerjekindoververkeer?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=f856e24793-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-f856e24793-70239987
https://vvn.nl/leerjekindoververkeer?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=f856e24793-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-f856e24793-70239987
https://vvn.nl/leerjekindoververkeer?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=f856e24793-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-f856e24793-70239987

