
  Nieuwsbrief 
 

ANWB Streetwise: 
Donderdag 25 maart organiseren we samen met de ANWB ‘Streetwise’. Dit zijn verkeerslessen voor 
alle groepen. Voor elke groep wordt er een activiteit van ongeveer 1,5 uur georganiseerd.  
 
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een binnenactiviteit en voor de groepen 5 t/m 8 is er een 
buitenactiviteit gepland. 
Houdt hier rekening mee.  
 
Binnenkort krijgt u hier meer informatie over.  
 

 
Studiedag:  
De studiedag van donderdag 11 maart gaat door. Deze dag zijn de kinderen vrij.  
 

 
Honden op het schoolplein: 
We willen u vragen om geen honden op het schoolplein mee te nemen. Wel is het mogelijk om met 
uw hond op het grasveld te wachten.  
 
 

Enquête online onderwijs. 
 
De respons op de enquête is 62%. Daarbij is ook ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tips 
en tops op te schrijven. Dank aan de ouders die de enquête hebben ingevuld. 
 
De vaardigheid van de leerlingen om Teams te gebruiken wordt groter naarmate de leerling ouder 
wordt. Vanaf groep 5 worden de leerlingen steeds vaardiger. De betrokkenheid is vrij hoog, 
gemiddeld 92%. 
De variatie in het aanbod wordt over het algemeen voldoende tot goed beoordeeld. 
- Onvoldoende 2,7%  
- Matig 14,9% 
- Voldoende 40% 
- Ruim voldoende 27% 
- Goed  20% 
 
In de opmerkingen wordt de hele bandbreedte benoemd. “Een voorkeur van 5 uur online les tot een 
voorkeur van 1 uur online les”. 



Uit de reacties, complimenten en tips, komen de verschillen per groep naar voren.  
Het gezamenlijk opstarten, de bereikbaarheid van de leerkracht, in kleine groepjes extra instructie en 
de gemaakte instructie filmpjes worden als positief ervaren.   
 
Nogmaals dank voor alle reacties. 
 

Beslisboom corona 0 jaar t/m groep 8: 
Bijgaand ontvangt u de nieuwe versie van de beslisboom.  
U kunt de informatie ook altijd terugvinden op: https://www.boink.info/beslisboom of 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs.  
 

MR: 
Op 11 februari jl. is er een Schoolraad/MR vergadering gehouden en met dit bericht wordt een korte 
terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. 
 
De jaarlijkse ouderbijdrage voor dit schooljaar is opnieuw besproken. Berichtgeving over dit 
onderwerp is in januari niet uitgegaan vanwege de schoolsluiting. Er is afgesproken op korte termijn 
ouders te informeren over de hoogte van deze bijdrage en de wijze waarop dit betaald kan worden. 
 
In de vergadering is ook aandacht geweest voor de recente schoolsluiting en de uitgezette enquête 
om te evalueren bij ouders hoe deze periode ervaren is. In de volgende vergadering wordt de 
uitkomst van de enquête besproken. 
 
Tijdens de rondvraag zijn de onderwerpen “prognose van het leerlingaantal van de school” en “de 
vacature invulling door vertrek meester Olivier” ter tafel gekomen. 

Agenda: 

- Donderdag 11 maart: studiedag. Alle leerlingen vrij. 

- Donderdag 25 maart: ANWB Streetwise 
 
Bijlage: 

- Beslisboom 
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