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Update stand van zaken rondom Corona 
Gisteravond werd duidelijk dat wij tot aankomende dinsdag 31 maart géén 
duidelijkheid krijgen van het kabinet over verdere maatregelen voor het onderwijs. 
Komende dinsdag neemt het kabinet voor alle sectoren, inclusief het onderwijs, een 
beslissing over de periode na 6 april. Dit betekent dat we voorlopig nog het 
thuisonderwijs blijven verzorgen zoals we nu al doen. Hierin worden wij, de kinderen 
en volgens mij ook u steeds vaardiger, maar net zoals iedereen zouden we het 
graag anders zien. Wij missen de kinderen om ons heen. Wij zijn wel bijzonder blij 
met alle leuke en mooie reacties die we ontvingen deze week. Dank daarvoor.  
Wij wensen u in deze roerige tijd veel sterkte en een goede gezondheid toe. 
 
Toetsen 
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u om een formulier in te vullen zodat wij het 
thuis onderwijs nog beter kunnen afstemmen en om te kijken waar de kinderen en u 
tegenaan lopen. De conclusie die wij hieruit kunnen trekken is dat het thuisonderwijs 
wennen is, maar dat het steeds beter gaat. De meeste kinderen geven aan dat ze 
liever naar school gaan, omdat deze manier van les krijgen een stuk saaier is. Ze 
missen hun klasgenoten.  
Een vraag die een aantal malen terug kwam, hoe gaat het nu met de toetsen?  
Het team heeft met elkaar het volgende afgesproken: 
 
Wij vinden het belangrijk om ‘gewoon’ door te gaan met de toetsen, omdat we op die 
manier kunnen zien of een kind extra hulp of uitdaging nodig heeft. En of een kind de 
stof ook daadwerkelijk begrepen heeft. Wij willen u vragen om bij een toets de 
kinderen niet te helpen, want dan krijgen wij niet het goede beeld van wat een kind 
wel of niet begrepen heeft.  
 

● We toetsen via Spappet gewoon de stof zoals we dat anders ook altijd doen. 
● Voor een aantal andere onderdelen/vakken zijn we nog zoekende hoe we dit 

kunnen toetsen. 
● Wereldoriëntatie gaan we niet toetsen op de manier die de kinderen gewend 

zijn. De leerkracht bekijkt of de kinderen de stof tot zich hebben genomen en 
begrepen hebben. Dit kan door middel van o.a. een quiz, video calls of 
verwerkingsopdrachten.  
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Vakantierooster 2020-2021 
 

Start schooljaar 31 augustus 2020 

Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021 

Paasweekend 3 t/m 5 april 2021 

Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021 

Hemelvaart 13 t/m 16 mei 2021 

Pinksteren 22 mei t/m 24 mei 2021 

Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021 
 
Studiedagen moeten nog worden ingepland. Deze zullen we zo spoedig mogelijk 
laten weten.  
 
 
 
 
 
 


