
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

 

 

 
Versoepelingen Corona-richtlijnen primair onderwijs gaan voorlopig niet door 
Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee 
het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond cohorten nog niet los te laten. 
De PO-Raad had gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens en behoefte de 
laatste weken van het schooljaar in te richten.  
De PO-Raad vindt dat de richtlijnen uit de protocollen van het primair onderwijs niet meer in lijn zijn met de 
versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden doorgevoerd. De sectororganisatie heeft hier aandacht 
voor gevraagd. Het ministerie van OCW heeft vervolgens een advies van het OMT hierover gevraagd.  
Het OMT wil op dit moment de huidige richtlijn nog niet loslaten. Het OMT heeft meegewogen in het advies dat de 
scholen nu door de huidige maatregelen relatief een veilige leer- en werk omgeving zijn. De adviseurs willen stap 
voor stap gecontroleerd de maatschappij openstellen. Het betekent dat ze pas bij stap 4 in het openingsplan 
opnieuw bekijken of verdere versoepelingen mogelijk zijn. Een voorwaarde daarvoor is dat de huidige dalende lijn in 
besmettingscijfers zich voortzet. Het kabinet beslist waarschijnlijk op 23 juni over de maatregelen in stap 4. De 
eventuele versoepeling wordt dan op 30 juni van kracht, als regio Noord al bijna met  
vakantie gaat.  

Het huidige advies van het OMT en het daarop gebaseerde besluit van het kabinet betekenen dat er op dit 
moment voor het primair onderwijs geen veranderingen komen in het generieke kader waarop de richtlijnen van het 
RIVM zijn gebaseerd en daarmee ook geen veranderingen in de protocollen. Daar zullen we dus rekening mee 
moeten houden bij het organiseren van de komende activiteiten. 

BOUW! Tutorlezen 

Ondanks dat er in kleine stapjes steeds een beetje meer mogelijk is, is het helaas nog niet 
mogelijk om op school te lezen met het programma Bouw! Daarom is het erg belangrijk, voor 
de kinderen die werken met dit programma,  dat er thuis 4 keer per week 15 minuten of 3 
keer per week 20 minuten gelezen wordt. Wanneer er een toets klaar staat voor uw kind 
kunt u mailen naar: bouw@devendelier.nl. 

 

Uitslag MR verkiezingen 
MR verkiezingen   
Afgelopen week heeft u een voorkeursstem kunnen uitbrengen voor de nieuwe leden van 
de MR. Heel veel ouders hebben dit ook gedaan. Dank daarvoor. Wij kunnen vandaag 
bekend maken dat Anja Beaujean- Kuijstersen Danny Bloks de meeste stemmen hebben gekregen. Gefeliciteerd met jullie 
plekje in de MR komend schooljaar.   
Tom Kemps en Niels Schrama bedankt voor jullie inzet de afgelopen periode.   
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Verkeersexamen 

Vandaag krijgen de leerlingen de uitslag van het verkeersexamen mee naar huis.  
De kinderen van de groepen 7 hebben inmiddels de uitslagen van het praktisch 
verkeersexamen. Voor het theoretisch deel waren ze eerder allemaal geslaagd. Voor 
het praktische deel echter niet. Als de kinderen geslaagd zijn voor zowel het 
theoretisch als het praktisch verkeersexamen hebben ze afgelopen woensdag 
het diploma mee naar huis gekregen.  
Als een kind geslaagd is voor het theoretisch verkeersexamen, maar gezakt voor het praktisch verkeersexamen krijgt 

hij/zij een foutenanalyse mee.  
Hierop staat vermeld welke fout(en) is/zijn gemaakt bij de verschillende controleposten.  
De kinderen die gezakt zijn voor het praktisch verkeersexamen mogen herkansen in het schooljaar 2021-2022.  

Brainport - Dutch Technology Week - Groep 6A wint de hoofdprijs tijdens TechLab 

De 10e editie van de Dutch Technology Week (DTW) vindt dit jaar van 31 mei tot en met 5 juni 2021 plaats. Tijdens 

deze week staan wonderlijke en innovatieve technologieverhalen centraal. 

Onze school heeft met vol enthousiasme en met veel groepen deelgenomen 

aan verschillende activiteiten. Zo gingen de groepen 7/8 aan de slag met 

“Bedrijf in een doosje”, namen de groep 5/6 deel aan Techlab, Autotech voor 

de groepen 3/4 en bij de kleuters wordt er hard gewerkt rondom de thema’s 

“Ossip” en “Gat in mijn emmer”. 

 
Groep 6A van meneer Rob wist tijdens het ‘live-evenement’ van Techlab zelfs 
van alle deelnemende scholen in Zuidoost-Brabant de eerste prijs in de wacht te 
slepen en maakte groep 6B van meneer Mark de top 3 compleet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nog meer foto’s en filmpjes van dit alles is binnenkort te bewonderen op onze 
Facebookpagina. 
 

Bovenstaande past helemaal in ons traject van aspirant-Brainport School naar predicaat Brainport School. Daarbij 

vinden we het als Vendelier van belang om onze kinderen klaar te stomen voor de wereld van morgen. Een wereld 

die er echt anders uit (gaat) zien.  De samenleving verandert in een steeds hoger tempo, dat vraagt om onderwijs dat 

meebeweegt.  

De vaardigheden die van belang zijn voor het onderwijs in de 21ste eeuw, de zogenaamde 21ste Century Skills, 

dienen aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van een kind. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een 

onderzoekende houding en bereiden hen voor op de (toekomstige) maatschappij.  

Dit doen we op een betekenisvolle manier door deze kennis en vaardigheden, zoals o.a. oplossend gericht denken, 
samenwerken, reflecteren, groepsdoorbrekend werken, presenteren, ICT-geletterdheid, analyseren, communiceren en 
experimenteren te integreren in ons reeds bestaande visie op onderwijs.  



 

Een leuke quote uit groep 1/2C: Vandaag zijn in een kleutergroep de begrippen dichtbij en ver weg besproken. We 
hebben ervaren dat dingen groter kunnen lijken dan ze in werkelijkheid zijn. De techniek om een voorwerp groter, 
kleiner, ver weg of dichtbij te laten lijken noemen we gedwongen perspectief. "Wel een moeilijk woord hoor"... 
zeiden de kinderen. Eerst hebben we het in de klas geprobeerd met de echte camera en vervolgens zijn we naar buiten 
gegaan met onze eigen gemaakte camera. Dat is grappig juf!  

Basisschool App  
In de app is het protocol medicijnen en medische handeling toegevoegd (informatie-protocollen). Hierin is 
beschreven hoe om te gaan met toedienen van medicijnen (bijvoorbeeld antibiotica) en medische handelingen. 
Mocht dit op school nodig zijn dan kunt u de benodigde formulieren verkrijgen bij onze administratie.  

Tevens onderstaand een overzicht waar wat terug te vinden is in de app.  

 
 

 


