
Update 10 – locatie Padland  29 – 05 - 2020 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Allereerst, op basis van de (komende) jaarplanning een aantal korte en praktische berichten: 

- 1 en 2 juni is Pinkster; de leerlingen zijn vrij.  

- 3 juni as. zijn de leerlingen van groep 8 extra (en alleen) op school. We kunnen dat een 

flinke slag slaan m.b.t. de film / musical. We hebben dit gepland na overleg met de Mr. 

- Voor de schoolfotograaf hebben we de datum van 18 juni as. staan. Of dit mogelijk is 

binnen de gestelde richtlijnen hoort u later.  

- De kledinginzameling bag2school van 17 juni as. gaat NIET door. Wij willen geen tassen en 

zakken op school neer laten zetten in deze periode. Wel hopen we dat u deze thuis voor 

ons wil bewaren en dan wil inbrengen in oktober 2020; 

- 19 juni krijgen de leerlingen hun rapport. In het rapport zullen dit keer alleen het 

gemaakte schoolwerk en de methodetoetsen staan vermeld, dus geen Citotoetsen. De 

thuisonderwijsperiode en deze weken weer op school staan vooral in het teken van aanbod 

en borging i.p.v. op (extra) toetsen. 

- Cito toetsen zullen beperkt worden afgenomen in de laatste schoolweken. Deze zijn niet 

meer valide in de jaarplanning en score, maar wij willen een aantal toetsen dus wel 

afnemen en evalueren op inhoud. Deze evaluatie zal dan gebruikt worden om het onderwijs 

aan de betreffende groep vanaf de start van het schooljaar 20 – 21 nog gerichter in te 

kunnen zetten. 

- Natuurlijk willen wij het afscheid van de leerlingen van groep 8 ook voor deze leerlingen 

bijzonder maken. Binnen de mogelijkheden die er zijn, met in acht nemen van de 

anderhalve meter regel, zal het anders en veel meer intiem zijn dan anders. We kijken dus 

naar datgene wat wel kan en mag, hierover hoort u later meer. Opvoeringen voor 

familieleden (anders dan ouders), oud-leerlingen en buurtgenoten zitten er dit jaar zeker 

NIET in. 

- Ook voor alle groepen en m.b.t. het kleuterfeest wordt samen met de ouderraad (en 

klassenouders) gekeken naar wat wel mogelijk is conform richtlijnen, planning en 

organisatie, hierover hoort u later meer. 

 

Vanaf 8 juni mogen we helemaal weer starten met onze leerlingen. Gisteravond is het protocol met 

richtlijnen toegestuurd. Deze gaan we volgende week in het directieberaad en met het team 

bespreken; hierna hoort u natuurlijk de definitieve afspraken. Uitgaand van de hoofdlijnen: 

− Vanaf 8 juni verwachten we alle leerlingen – zonder gezondheidsklachten – weer samen op 

school.  

- De anderhalve meter blijft gelden in contact tussen leerkracht en leerling en tussen 

volwassenen. Dit wordt op een aantal momenten een nog grotere uitdaging met meer 

leerlingen in de groep. Ook de maatregelen rondom hygiëne blijven zoals in de afgelopen 

periode.   

- We blijven werken met de verschillende in- en uitgangen en met waarschijnlijk ook nog 

met verschillende start en eindtijden (wellicht max. twee). Opnieuw het dwingende verzoek 



om hier echt rekening mee te houden. Wij proberen kinderen uit eenzelfde gezin zo veel 

mogelijk in hetzelfde tijdslot te zetten. Mocht dit nu afwijken, dan mag een leerling rustig 

met zijn/ haar broer(s) of zus(sen) mee naar binnen. (het aangepaste rooster volgt 

volgende week) 

- Ouders blijven nog steeds zo veel mogelijk buiten school. Op de momenten dat een 

persoonlijk gesprek echt nodig is, zal dit zo veel mogelijk via TEAMS, buiten schooltijd en / 

of op afspraak plaats vinden. Mbt alle oudergesprekken aan het eind van het schooljaar 

hoort u later. 

- Omdat we nu met meer leerlingen samen zijn; gaan we kijken of we aanpassingen in 

pauzes aan moeten brengen (waarschijnlijk nog niet nodig bij onze leerlingaantallen) 

 

Algemene berichten: 

- In het geval van een zieke leerkracht geldt het ‘oude’ protocol. Natuurlijk zoeken we eerst 

naar inval, maar als dat niet mogelijk is zullen we leerlingen geen onderwijs, fysiek of op 

afstand aan kunnen bieden. In het geval van Corona gerelateerde klachten zal per ‘geval’  

gekeken worden of de leerkracht na de eerste dag wel onderwijs op afstand kan aanbieden. 

In de andere gevallen geldt ‘protocol bij ziekte’.  

 

 

Zonnige groet, fijn pinksterweekend, 

Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


