
Beste ouders, 

En opnieuw zitten we alweer enige weken in een lockdown. Gelukkig hadden 
we de kerstvakantie om weer om te schakelen. We zien dat iedereen zo goed 
als mogelijk meedoet met de lessen en zijn/haar beste beentje voorzet. U als 
ouders willen we complimenteren en danken voor de enorme betrokkenheid 
bij het thuis-onderwijs ,met elkaar gaan we voor het goede voor onze 
kinderen. In de eerste lockdown vorig jaar maart zagen we dat we met zijn 
allen nog zoekende waren, nu zien we dat zowel het team als de kinderen al 
goed hun weg weten te vinden. Ook de persoonlijke gesprekjes die we elke 
week met de kinderen voeren zijn heel waardevol. Wij proberen ons verder te 
ontwikkelen en te kijken naar wat er mogelijk is om de interactie en het 
onderwijs nog betekenisvoller te maken tijdens deze lockdown periode. . 

Manon-Yvette en Lydia  

Personeel 

Caspar werkt naast zijn baan als leerkracht op onze HB-afdeling, als 
zelfstandig ondernemer. Samen met zijn vrouw biedt hij hoogbegaafden 
kinderen die dit nodig hebben extra ondersteuning.  Gezien dat deze 
werkzaamheden steeds meer uitbreiden heeft Caspar de moeilijke beslissing 
genomen om per 1 maart a.s. te stoppen op onze HB-afdeling. Wij vinden dit 
natuurlijk ontzettend jammer maar wensen hem wel enorm veel succes met 
deze stap. Zijn afscheid willen we niet in stilte voorbij laten gaan. We zullen u 
hierover op de hoogte houden.  

Gelukkig hebben we zijn vertrek binnen het team kunnen oplossen. De 
donderdag wordt opgevangen door Youandi en Nelleke zal de vrijdag voor 
haar rekening nemen. Wij zijn daar enorm blij mee, zo wordt de continuïteit 
voor de leerlingen en ons onderwijs gewaarborgd. 

Op school of niet? 

Er is ons gevraagd of wij, gezien de kleine groep, fysiek onderwijs kunnen 
verzorgen op school. De lockdown duurt alweer even en natuurlijk is dat voor 
ons allen zwaar. Er zijn strengere regels dan de vorige lockdown en toch zien 
en merken we dat er in Nederland nog altijd veel “bewegingsverkeer” is. Wij 
proberen zoveel mogelijk de strenge regels te hanteren en waakzaam te blijven 
om zowel de leerkrachten als uzelf als gezin verschoond te houden van 
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besmettingen via school.  Wij zullen dan ook niet opengaan maar de lessen 
online blijven verzorgen, zolang dit ons wordt geadviseerd vanuit de overheid 
en Po-raad. 

Leerplicht 

Graag willen we u wel op de hoogte houden van het volgende. Als school 
worden wij gecontroleerd door het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi- en 
Vechtstreek met betrekking tot de leerplichtwet. Zij moeten ingeschakeld 
worden bij afwezigheid of het ontbreken van contact met leerlingen (en/of 
ouders). Op het moment dat kinderen online onderwijs krijgen aangeboden 
zijn zij verplicht dit te volgen. In tegenstelling tot de vorige lockdown is het 
dus nu wel een overtreding van de leerplichtwet als een leerling niet deelneemt 
aan het geboden onderwijs. Mocht uw kind ziek zijn dan dient u dus ook een 
ziekmelding bij de leerkracht te doen. 

Noodopvang 
Vanaf afgelopen week hebben we op maandag, dinsdag en donderdag de 
noodopvang verzorgd voor kinderen waarvan ouders bijv. in een cruciale 
beroepsgroep werken. In de noodopvang wordt geen lesgegeven. De kinderen 
volgen hier zelfstandig het onlineonderwijs van de eigen leerkracht. De 
aanwezige leerkracht geeft zelf ook online lessen. Bent u gedwongen om hier 
gebruik van te maken, dan kunt u contact opnemen met Manon-Yvette. 

Rapporten 

Gezien de lockdown worden er op dit moment geen cito toetsen afgenomen, 
tevens zijn we ons aan het beraden op hoe we de rapporten en 
oudergesprekken zullen vormgeven. Wij wachten daar ook nog op de 
richtlijnen vanuit de overheid en de PO-raad. Of we per 8 februari alweer naar 
school kunnen of niet. Mocht dat het geval zijn dan zullen we niet 
onmiddellijk toetsen afnemen, dat is ook vanuit cito niet het advies, zij 
adviseren minimaal 2 weken weer regulier onderwijs gevolgd te hebben. We 
houden u op de hoogte van de beslissingen rondom rapportage. 

Schoolontwikkeling 

Op de achtergrond zijn Lydia en Manon-Yvette samen met het bestuur druk 
aan het oriënteren op de voortgang van onze prachtige school. We zijn, 
ondanks de corona perikelen druk bezig met het finetunen van ons 
onderwijsconcept. Mochten wij u wat concretere zaken kunnen mededelen dan 
zullen we dat natuurlijk onmiddellijk doen maar vooralsnog zijn we vooral in 
allerlei onderhandelfases. Wij worden gesteund door een onderzoeksbureau 
die meedenkt over de voortgang en doorontwikkeling van het onderwijs. 

Tot slot 

Tot slot willen we aangeven dat we vooral hopen positief de komende weken 
door te brengen, we doen het samen. Natuurlijk begrijpen we ook goed dat U 
er thuis weer een extra baan bij  heeft en dat zal ook voor u als ouders 
behoorlijke aanpassingen vergen. Merkt u dat u thuis tegen problemen 



3 

 3 

aanloopt met uw kind(eren) geef dit dan vooral aan bij de leerkracht. Zij 
kunnen samen met u kijken hoe we u kunnen ondersteunen. Vanuit school 
houden wij natuurlijk ook alle kinderen zorgvuldig in de gaten en bespreken 
de leerkrachten de voortgang van de kinderen op sociaal en cognitief vlak met 
de IB’er.  

Vakantierooster, incl. studiedagen 
Voorjaarsvakantie: 22 – 26 februari 
Goede vrijdag:  2 april 
Pasen:   3 – 4 april 
Koningsdag:  27 april 
Meivakantie:  26 april – 7 mei 
Hemelvaart:  13 – 14 mei 
Pinksteren:  24 mei 
Zomervakantie: 12 juli – 20 augustus 
 
Vrije middag (12 uur) 
Dinsdag  9 februari (deze vervalt) 
Vrijdag   9 juli 
 
Studiedagen: 
Vrijdag   26 maart 
Woensdag  26 mei 
 
 
 


