
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
 

Dilemma Noodopvang 

Eind december hebben we met u gecommuniceerd over de aanvraag 
voor noodopvang. Er is noodopvang voor:  

• Kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale 
beroepsgroep.  

• Kinderen van wie één van de ouders werkt in een cruciale 
beroepsgroep en waarvoor er echt geen andere opvang 
geregeld kan worden.  

• Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of 
een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. 
(Noodopvang voor deze kinderen is altijd in afstemming 
met school).  

Op dit moment hebben we zeer hoge aantallen voor de noodopvang. 
Op sommige dagen richting 100 kinderen. We bereiken daarmee onze 
grenzen van wat mogelijk is. Daarbij kan het niet zo zijn dat 
leerkrachten én onderwijs op afstand moeten organiseren én 
verantwoordelijk moeten zijn voor de noodopvang. Dat kan niet samen. 
We willen u daarom vragen om zorgvuldig af te wegen of uw functie 
binnen de cruciale beroepsgroepen valt én of u de kinderen zelf kunt 
opvangen. 

Natuurlijk begrijpen wij dat de impact groot is op het gezinsleven in 
deze tweede lockdown. Het woord ‘noodopvang’ maakt echter 
duidelijk, dat deze opvang alleen bedoeld is voor wanneer het echt niet 
anders kan! 

Daarnaast vind u in de bijlage ook nog een brief van de wethouder 
omtrent dit onderwerp. 

 
 

 

 
Aanmelden noodopvang  
Bent u werkzaam in een cruciaal beroep en heeft u behoefte aan noodopvang van uw kind(eren) gedurende de 
schooltijden, stuur dan een e-mailbericht naar noodopvang@devendelier.nl met als  onderwerp “Werkzaam in 
cruciaal beroep”  
   
Dit vragen we voor de week van 11 januari 2021 t/m 15 januari 2021.  
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Belangrijke data 

 
 

Belangrijke mededeling 
Vanaf heden ontvangt u berichten 
uitsluitend nog via de 
Basisschoolapp. Voorheen werden 
deze ook nog als emailbericht 
verzonden. 
Dat is vanaf nu niet meer het geval. 
Het is dus belangrijk notificaties 
“aan” te hebben staan. 
Dit kunt u wijzigingen via : 
instellingen (tandwiel linksboven in 
de app) 
Herhaal Onboarding 
 
 
 
 

 

‘t Vaandel 
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Vermeld daarin het antwoord op onderstaande vragen:  
  
Naam ouder:  
Naam kind(eren) en groep(en):  
Telefoonnummer:  
Werkzame cruciale sector:  
Noodzakelijke dag(en) van opvang komende week:  
   
Graag vernemen wij dit voor zaterdag 09-01-2021, 18.00 uur.  
  
Wanneer u vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk noodopvang nodig heeft, kunt 
u daarover contact opnemen met de leerkracht van uw kind en/of directie.  
  
Mocht er in de loop van de week een wijziging zijn in de door u opgegeven dagen,  
geef dit dan a.u.b. door voor 8.00 uur op de betreffende dag, via bovenstaand emailadres.  
  
Op het moment dat kinderen zijn aangemeld, zijn ze welkom op genoemde dagen. U ontvangt géén aparte 
bevestiging.  
Wij verwerken de aanvragen in aanwezigheidsroosters zodat we weten hoeveel kinderen er per dag aanwezig 
zijn.    

 
Ouderpanel 
Op woensdag 13 januari (8.45-9.45 uur) staat er weer een ouderpanel gepland. Vanwege alle maatregelen zal dit ook 
deze keer online plaatsvinden. Oudercontacten zijn in deze periode lastiger en wellicht heeft u als ouder het gevoel 
minder betrokken te zijn bij schoolse zaken. Het ouderpanel is een mooie gelegenheid om laagdrempelig contact te 
leggen met team en directie. Lieke (leerkracht 1-2C) en Yvonne (directeur) zullen bij dit online ouderpanel aanwezig 
zijn. 
Wanneer u wenst deel te nemen dan kunt u dit kenbaar maken via een mailtje naar Lieke; 
l.raaijmakers@devendelier.nl  
U ontvangt dan een inlogcode voor GoogleMeet.  
Wij kijken ernaar uit jullie online te ontmoeten.  
Met vriendelijke groet, 
Lieke Raaijmakers 
 

Communicatie online onderwijs 
Algemene zaken worden natuurlijk allemaal via de app gecommuniceerd. Tijden de online lessen is het echter 
gemakkelijker om via de mailfunctie in het Coolportaal vragen te stellen.  De leerkracht hoeft dan niet te schakelen 
tussen diverse programma’s en kan u sneller van een antwoord voorzien. 

 
Bouwtutorlezen  
Door het thuisonderwijs vervalt het Bouw-tutorlezen op school. We adviseren om thuis minimaal 
2x en maximaal 4x 15 minuten of 3x20 minuten per week te oefenen in het programma Bouw. Op 
deze manier blijven de kinderen zich ontwikkelen in lezen en spellen.  
Er komt een moment dat er weer een toets klaar staat voor de kinderen.  
Stuur dan een mail naar ib@devendelier.nl.  

 
-Kinderen die gebruik maken van de noodopvang zullen op school getoetst worden door juf Janne of juf 
 Mieke. 
-Kinderen die volledig thuis werken, zullen 'op afstand' getoetst gaan worden op maandag of dinsdag. Er 
 wordt dan een tijdstip afgesproken. 
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Hoe dat precies in zijn werking gaat staat in de Basisschoolapp beschreven: handleiding Bouw toetsen op afstand 
(protocollen). We hopen op deze manier ook het Bouwtoetsen door te laten gaan, zodat kinderen weer verder 
kunnen met oefenen.  
groetjes Elvira 

Bijlagen bij dit Vaandel: 
Brief van de wethouder 

 

 



 

 

 


