
 

 

Darwinjournaal 14, 19 maart 2020 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het kabinet heeft besloten om vanaf 16 maart de basisscholen te sluiten, Wij vinden dat een 
begrijpelijk besluit. Er komen op school veel kinderen en volwassenen samen en de kans op 
besmetting is op zo’n plek dan ook reëel. 

Darwin zal sowieso tot maandag 6 april gesloten zijn. Als team gebruiken we deze week om 
manieren te vinden om onze leerlingen in de periode dat ze thuis zijn toch schoolwerk te 
laten maken. Maandag hebben we de materialen uitgezocht per kind en bekeken wat de 
kinderen de komende drie weken thuis kunnen doen. De komende periode gebruiken we 
vooral voor het herhalen en oefenen van lesstof die al aangeboden is. Dinsdag heeft u de 
materialen kunnen ophalen. Sommige opdrachten kunnen op de computer uitgevoerd 
worden en voor andere opdrachten heeft uw kind een boek, schrift of kopieerblad nodig.  

Mocht u vragen hebben over het programma, de lesstof of de hulp die u kunt bieden dan 
kunt u de leerkracht mailen. De leerkrachten zitten op de dagen dat zij normaal ook werken 
tussen 9.30 uur en 10.30 uur achter hun computer om de kinderen of ouders te helpen en 
kunnen dan direct vragen beantwoorden van u of van uw kinderen. Mocht u materialen 
nodig hebben geef dat dan door aan de leerkracht.  

Het team werkt zoveel mogelijk vanaf thuis zoals is aanbevolen. We vangen in principe 
alleen kinderen op waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben. Het uitgangspunt is dat 
ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 
ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat 
kan. Op dagen dat er opvang nodig is zijn er twee leerkrachten aanwezig. Zij verzorgen 
opvang en geen onderwijs.  



De middagen gebruiken de leerkrachten voor overleg via Teams, E-learning om zo snel 
mogelijk diverse digitale leermiddelen verantwoord te kunnen gaan inzetten en onder de 
knie te krijgen en lesvoorbereidingen.  

 

 

We willen u nadrukkelijk vragen de door de leerkracht genoemde (verplichte) activiteiten uit 
te voeren. Op deze manier kunnen we de terugval beperken en het niveau van de groep 
enigszins bij elkaar houden.  

De eindtoetsen groep 8 gaan niet door. De overdrachten die de leerkrachten van groep 8 
hebben gepland met de verschillende scholen van het voortgezet onderwijs gaan wel door, 
zij het telefonisch. 

We hebben maandag geprobeerd om voor de groepen 7/8 live afstandsonderwijs te 
organiseren, maar liepen tegen te veel (technische) problemen aan. Meer kunnen we helaas 
niet doen op dit moment. We vragen hiervoor begrip. 

Het zijn rare tijden en het lijkt of we in een slechte film zijn beland. Ik heb de afgelopen 
dagen gezien hoe fantastisch het team dit oppakt en er echt alles aan doet om toch nog 
onderwijs te kunnen geven op afstand. Er is ongelooflijk hard gewerkt de afgelopen dagen. 
Ik ben trots op mijn team! 

Mocht u vragen hebben dan kunt u mij ook mailen: darwin@opmaatgroep.com  

 

Saskia van Duijnen Montijn 

 

 

Ander nieuws van Darwin: 

 

❖ PERSONEEL  

Van alle leerkrachten (met een vast contract) is het ondertussen duidelijk waar zij volgend 
schooljaar werkzaam zijn. We kunnen melden dat Noortje de Kort heeft gekozen voor OBS de 
Sleutel, ook een school van de Opmaat groep. Zij zal daar werkzaam zijn in groep ½.  

Astrid Appeldoorn (onderwijsassistent op dinsdag) zal haar werkzaamheden op Darwin 
beëindigen. Zij heeft een baan gevonden op de Kikkenduut. Zij heeft 3 maanden bij ons gewerkt 
om wat extra ondersteuning te kunnen bieden. We wensen Astrid veel plezier op de Kikkenduut! 

 

 

❖ INFORMATIE PANNENSCHUUR 

mailto:darwin@opmaatgroep.com


 

Voor alle kinderen die naar een andere school gaan is er sprake van een overdracht van 
gegevens die noodzakelijk zijn tussen de oude en de nieuwe school.  

We sturen altijd op: 

• Toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem 

• Informatie uit het groepsoverzicht. Hierin staan specifieke zaken die van belang zijn 
op school voor uw kind, zoals extra interventies die zijn uitgevoerd of uitgevoerd 
worden, factoren die het leren bevorderen, afspraken met ouders e.d.  

• OPP (= ontwikkelingsperspectief) indien van toepassing 

Voor de kinderen die naar den Akker gaan is er een overdracht die wat uitgebreider is dan 
wat normaal te doen gebruikelijk is.  Zo is er standaard voor alle kinderen een zogenaamde 
‘warme overdracht’, wat inhoudt dat de huidige groepsleerkracht de kinderen doorspreekt 
met de toekomstige leerkracht in een gesprek. Tijdens dat gesprek kan de leerkracht een foto 
van uw kind laten zien. Verder zal het laatste verslag (juni 2020) besproken en doorgestuurd 
worden.  

Mocht u bezwaar hebben tegen een warme overdracht door de leerkracht dan kunt u dat 
melden bij de directie voor 1 juni 2020. 

Indien uw kind een OPP heeft bespreekt de intern begeleider (Veronique van Raaij) dit 
verslag met de intern begeleider van den Akker of een andere school waar uw kind naar toe 
gaat na de zomervakantie. Zij zal ook doorgeven welke kinderen er contacten hebben met 
externen via de school, bijvoorbeeld de schakelfunctionaris. Verslagen van onderzoeken en 
evaluaties van therapieën en dergelijke worden niet zonder uw toestemming doorgegeven. 
Indien van toepassing zal u schriftelijk toestemming gevraagd worden door de intern 
begeleider (Veronique van Raaij). 

De overdracht van leerlinggegevens door de leerkrachten naar den Akker is gepland in de 
week van 15 juni. 

De overdracht van de gegevens van zorgleerlingen tussen de Intern begeleiders zal al eerder 
plaatsvinden, eind mei of begin juni. 

 

 


