
 
 

 
 

 
Kloosterburen, 4 februari 2021 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de basisscholen maandag aanstaande hun deuren 
weer openen. Hoewel het ook her en der wat vraagtekens oplevert, zijn we blij de kinderen 
weer op school les te kunnen geven. Basisscholen hebben landelijke richtlijnen ontvangen 
waar wij rekening mee moeten houden in de organisatie. Hieronder kunt u lezen hoe we 
volgende week weer starten met fysiek lesgeven.  
 
Lesmateriaal en leenlaptops 
De kinderen nemen alle lesmaterialen weer mee naar school. Ook de boekjes en schriften 
die uit zijn.  
 
Halen en brengen 

Als kinderen zelfstandig naar school kunnen komen heeft dat in deze 
situatie de voorkeur. Als dit niet mogelijk is, dan is het volgens de richtlijnen 
noodzakelijk om het haal- en brengmoment met één volwassene te 
organiseren en om dit moment zo kort mogelijk te houden. Het dringende 
advies is om bij het halen en brengen een mondkapje te dragen. Houdt u 
rekening met 1,5 meter afstand?  

Kinderen gebruiken enkel de ingang die het dichtst bij hun lokaal is.  
Groep 1-2: Via het hek bij de gymzaal, net zoals voor de sluiting van de school. Deze 
kinderen blijven bij droog weer eerst even buiten spelen. De kinderen van groep 1-2 mogen 
tussen 13.45 en 14.15 opgehaald worden.  
Groep 3-4: De middelste ingang aan de voorkant van de school. 
Groep 5-6: Achter de school, ingang via het plein. 
Groep 7-8: Achter de school, ingang via het plein. 
Maandag 8 februari zullen er teamleden buiten staan om kinderen te verwelkomen. De 
kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan gelijk naar hun eigen klaslokaal. Binnen zijn de 
groepsleerkrachten om de kinderen in hun klas te ontvangen.  
 
Bewegingslessen 
Gymleerkracht Ewart Gerritsen zal zijn gymnastieklessen omzetten naar bewegingslessen 
door pleinspelen te organiseren.  
 
Pauzes 
De pauzes worden zo georganiseerd dat groepen niet samen op het plein zijn.  
 
Vaste plek en mondkapjes 
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben een vaste plek in de 
klas. De kinderen van de groepen 7-8 worden gevraagd mondkapjes bij zich 
te hebben. Deze dragen zij bij binnenkomst. Eenmaal op de eigen plek kan 
het mondkapje afgedaan worden.  
 
Margedagen 15 en 16 februari worden verplaatst 
De maandag en dinsdag na het carnavalsweekend proberen we altijd margedagen te 
plannen. Dit schooljaar was het zelfs gelukt om beide dagen, 15 en 16 februari, vrij te 
plannen.  
In de bijzondere tijd waarin we nu zitten willen we graag zonder onderbrekingen een goede 
start maken met lesgeven. Deze wens komt zowel uit het team als vanuit de 



medezeggenschapsraad. De margedagen worden daarom verplaatst naar een ander 
moment in het schooljaar.  
 
Toetsen 
In maart zullen de landelijk genormeerde toetsen worden afgenomen in de groepen 3 tot en 
met 7. Dit betreft technisch lezen, spelling, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen. De 
resultaten van deze toetsen gebruiken we vooral om een beeld te krijgen van de 
leerontwikkeling van het kind en de lesstof die we aan moeten bieden.  
Op 20 en 21 april doen de kinderen van groep 8 mee aan de centrale eindtoets. De 
resultaten hiervan gebruiken we als extra check voor het advies voor het voortgezet 
onderwijs. Als de score hoger is dan het advies wordt het advies altijd heroverwogen.  
 
Portfolio en oudergesprekken 
Door de sluiting van de scholen is de reguliere invulling van het portfolio niet mogelijk. We 
hopen dat we aan het einde van het schooljaar een portfolio mee kunnen geven dat recht 
doet aan de leerontwikkeling van uw kind. 
Na de voorjaarsvakantie worden oudergesprekken gepland voor de groepen 4 tot en met 7. 
Dit is een extra oudergesprek, waarin we nog geen toetsresultaten kunnen delen. U krijgt 
een uitnodiging via Parro.  Als u behoefte heeft aan een gesprek kunt u uzelf inplannen. 
Zoals hierboven staat beschreven nemen we in maart de landelijk genormeerde toetsen af. 
Als dit afgerond is zullen we u nogmaals uitnodigen voor een gesprek. In deze tweede ronde 
kunnen we wel toetsresultaten met u delen. Tijdens deze tweede ronde willen we graag alle 
ouders spreken.  
De gesprekken vinden plaats via het Teams-account van uw kind.  
 
Bij klachten 
Er zijn verschillende berichten over het thuis houden van kinderen bij klachten. Zodra we hier 
een eenduidig beeld van hebben laten we dit weten via Parro.  
 
Besmetting altijd melden op school 
Als één van uw gezinsleden onverhoopt besmet is geraakt met corona, 
wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan school? Wij kunnen dan 
tijdig en zorgvuldig handelen. Bij besmetting op school gaat de hele 
klas vijf dagen in quarantaine. Na vijf dagen kan een test worden 
afgenomen. Wie dit niet wil blijft vijf dagen langer in quarantaine.  
 
Dit blijft hetzelfde 
-We wassen veelvuldig handen en stimuleren kinderen dat ook te 
doen. 
-Trakteren op de verjaardag is voor kinderen heel belangrijk. Daarom blijft de afspraak: 
trakteren in de eigen klas mag. Hiervoor vragen we u iets mee te geven dat in de fabriek 
verpakt is, of niet eetbaar is. Jarigen gaan niet ‘de klassen rond’.  
-Ouders blijven buiten het schoolplein en het schoolgebouw.  
 
Tot slot 
Voor nu hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd. De teamleden treffen 
voorbereidingen voor het onderwijsprogramma op school, binnen een zo veilig mogelijke 
situatie. De school houdt u op de gebruikelijke manier steeds op de hoogte.  
 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team van bs Mandegoud, 
Henrieke Sakey 

 
 



 
 


