
 

Groningen, 18 januari 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

U heeft het vast gehoord, de scholen blijven tenminste tot 8 februari gesloten. Uiteraard hadden we 

gehoopt dat deze week de laatste lockdown-week voor de scholen zou zijn geweest, maar helaas 

moeten we het nog even volhouden op deze manier. 

 

Voortgang onderwijs 

De komende weken gaan we door in hetzelfde ritme als de afgelopen week. ’s Ochtends in twee 

groepen instructie, ’s middags een vragenuurtje en tussendoor indien nodig extra 

instructies/begeleide inoefening. Wij focussen daarbij op de belangrijkste onderwijsgebieden zodat 

de kinderen geen of zo weinig mogelijk achterstand oplopen. Het is daarom belangrijk dat de 

kinderen ook echt dagelijks inloggen tijdens de instructiemomenten en gebruik maken van het 

vragenuurtje. Wij zijn blij te kunnen melden dat praktisch alle kinderen dagelijks inbellen, 

complimenten ook voor u als ouder daarvoor. 

 

Cito-toetsen/leerlingvolgsysteem 

Normaal gesproken worden er eind januari / begin februari de Cito-toetsen 

voor het leerlingvolgsysteem afgenomen. Het spreekt voor zich dat deze 

toetsen later in het jaar plaats gaan vinden. Dat gaan we natuurlijk niet 

meteen doen als de kinderen weer op school zijn, maar na een aantal weken 

zodat de kinderen weer goed in het schoolritme zitten. Wij gaan ervan uit 

dat de kinderen met de werkwijze waarop we op dit moment werken en de 

monitoring van de leerkrachten daarop volgens verwachting zullen scoren. 

Mocht dit voor een enkeling anders uitpakken dan zullen we daar extra 

interventies op inzetten.  

We merken dat sommige ouders hier wat ongerust over zijn. We hopen op deze manier die 

ongerustheid wat weg te kunnen nemen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de groep 8 leerlingen.  

 

Groep 8 

Deze week krijgen de ouders van groep 8 een aparte mail. Hierin wordt het tijdpad voor aanmelding 

op het voortgezet onderwijs nogmaals aangegeven. Ook zal erin staan dat de voorlopige adviezen in 

principe omgezet zullen worden in het definitieve advies en dat er binnenkort een individueel online-

gesprek plaats zal vinden met de leerkracht. Op dit moment weten we nog niet hoe het zal gaan met 

de Cito-eindtoets voor groep 8. Hierin volgen we het advies van de PO-raad en het bestuur.  

 



Margedagen 

De margedagen die gepland staan op 26 januari en 25 maart komen te vervallen. Tijdens de 

lockdown gaat het online onderwijsprogramma onverminderd door, wanneer het onderwijs weer op 

een normale manier hervat wordt, zijn de kinderen niet vrij, maar gaan ze gewoon naar school.  

 

Online-les en noodopvang 

Nu de lockdown langer aanhoudt, merken we dat steeds meer mensen gebruik moeten maken van 

de noodopvang. Het aantal kinderen in de noodopvang groeit daardoor buitensporig. Tot nu toe 

kunnen we het nog steeds regelen, maar het lijkt erop dat we beurtelings ook groepsleerkrachten 

moeten gaan inzetten. We kunnen niet tegelijk online lessen geven en de noodopvang draaien. In dat 

geval zal de leerkracht op die dag de online-lessen moeten laten vallen. We proberen dit tot een 

minimum te beperken. Hopende dat de lockdown niet nog langer aan zal houden, zal het zeer 

waarschijnlijk tot 1 dag beperkt blijven.  

 

Koffieconcert 

Eerder kondigden we al aan dat we het koffieconcert op een alternatieve manier door zouden laten 

gaan. Hoe we de uitvoering vorm gaan geven, daarover krijgt u later bericht, maar als u kind mee wil 

doen, stuur dan voor de voorjaarsvakantie een filmpje van het muzikale optreden via WhatsApp van 

maximaal 3 minuten (komt niet op een paar seconden aan) naar 0651308503 (Marike Venema). 

Graag duidelijk de naam en de klas in een bericht erbij vermelden. Indien u hierover nog vragen 

heeft, kunt een mail sturen naar Monika Kleefman via post@brederoschool.o2g2.nl. 

Omdat de optredens uitgezonden gaan worden, is het echt belangrijk dat uw kind in het openbaar op 

het beeldmateriaal te zien mag zijn.  

 

 

Wederom vragen we u met klem om de leerkracht of de directie te berichten wanneer u een vraag 

en/of zorg over bepaalde dingen heeft. Juist in deze tijd is het heel belangrijk om in contact te 

blijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team 

Marike Venema, directeur 

0651308503 

 


