
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda 

 
De agenda zal worden aangevuld wanneer er meer duidelijk is over de heropening van de 
scholen.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Vrijdag 22 januari 2021         Week 3 



 

 

Wat fijn dat we vandaag, tijdens het ophaalmoment van de materialen, elkaar              

even hebben kunnen zien! Vooral voor de kinderen was dit een fijn moment want                

wat missen ze elkaar erg. Ook fijn om een aantal ouders te spreken en te horen              

hoe het voor hen is dit thuis allemaal klaar te spelen. Het thuisonderwijs gaat    

over het algemeen heel erg goed en iedereen doet zijn uiterste best om er iets van 

te maken. Door papa of mama aan het werk gezet te worden is toch anders dan door de 

juf of  meester. Als ouders is het ook zeker niet gemakkelijk je kinderen te 

onderwijzen terwijl het werk ondertussen gewoon door gaat. Het is ontzettend knap 

hoe iedereen deze klus weet te klaren.                                                          

Ook een ode aan de leerkrachten die nog steeds elke week groeien in hun 

afstandsonderwijs en hun lessen en uitleg groeien daar in mee. 

Het lijkt erop dat we straks op 8 februari weer open mogen. We wachten en hopen               

er met smart op. Toch moeten we niet te vroeg juichen, de Britse variant van het 

virus zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. 

Ik wil bij deze graag een waardevol stukje citeren uit het weekbericht van de     
andere Vrijeschool waar ik werkzaam ben. Directeur Lucas Sint schreef daar het 
volgende; 

Het is van belang te blijven relativeren waar nodig. Leerachterstanden bestaan 
alleen ten opzichte van normen en meetlatten die houvast boden in een andere 
werkelijkheid. Vasthouden aan systemen die zouden moeten passen op een             
veranderde werkelijkheid is niet zo zinvol. Laten we kijken naar de ontwikkeling   
van de kinderen als mensen. Daarbij horen zeker ook de taal- en reken ontwikkeling 
maar laten we niet net doen alsof die paar weken hun hele toekomst als mens 
vergooien. Continuïteit in het leren is belangrijk maar welbevinden en kind kunnen 
zijn is minstens zo belangrijk! 

 

Juf Inge 

Helaas is Inge nog niet aan de beterende hand. Zij zal voorlopig nog wat tijd              

nodig hebben om beter te worden. Om deze reden wordt op dit moment de                       

directiemail niet of nauwelijks beantwoord. Heeft u een vraag of wilt u contact?              

Mail dan even met Mirél of mij (Barbara) ( ib@vrijeschooldekleineprins.nl of 

administratie@vrijeschooldekleineprins.nl ) 

Dit geldt ook voor communicatie omtrent de Noodopvang! 
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Discussies over mondkapjes 

In het bericht vorige week hebben wij duidelijk benoemd wat ons beleid is omtrent 

het dragen van mondkapjes binnen de school. Ook hebben wij vriendelijk verzocht               

ons beleid, ondanks meningsverschillen, te respecteren.  

Iedereen loopt momenteel op zijn tandvlees. Laten wij onze aandacht en energie 

investeren in de zorg en het onderwijs voor onze kinderen en niet in discussies   

over mondkapjes. 

Noodopvang 

Het blijft een uitdaging de verschillende kinderen uit de verschillende klassen 

hetzelfde onderwijs te bieden als de kinderen thuis. We lopen regelmatig tegen               

het probleem dat kinderen niet alle materialen mee naar school nemen. Hierdoor 

kunnen zij niet meedoen met de les. We vragen wederom goed te controleren dat                

alle materialen mee naar school gaan! 

Daarnaast vragen wij de ouders van de noodopvang hun kinderen tussen kwart over               

8 en half 9 op school te brengen. Sommige klassen starten hun instructiemomenten 

iets later maar in de praktijk merken wij dat het voor de aanwezige leerkrachten                       

erg lastig is de dag te starten, wanneer kinderen op verschillende tijden worden 

gebracht. We beginnen de dag dus gezamenlijk om half 9, ook al zijn de 

instructiemomenten pas later gepland. 

Toetsen 

In de normale situatie worden de kinderen op school in januari getoetst op de 

aangeboden lesstof van de afgelopen halfjaar. Met al zoveel weken thuisonderwijs   

is het voor de leerkrachten lastig te peilen hoe de kinderen er op dit moment voor 

staan en of ze een beetje mee kunnen komen met de aangeboden stof van de afgelopen 

weken. Om deze reden hebben we er voor gekozen om de kinderen binnenkort thuis op 

rekenen vast te gaan toetsen.                                                          

Klas 1-2 heeft deze toets vandaag op papier meegekregen. Klas 3-4 en klas 5-6          

zullen de rekentoets digitaal gaan maken.                                                              

Wanneer de toets gemaakt moet worden hoort u van de leerkracht.  

Wij vragen uw hulp als ouder voor dit toets-moment. Om een goed beeld, en een goed 

toets-resultaat te behalen is het van belang dat; 

- De kinderen de toets zelfstandig maken. (Het is soms erg aantrekkelijk te                 

helpen maar dit zorgt voor een vertekent beeld voor de leerkracht) 
- De kinderen zich tijdens het maken van de toets goed kunnen concentreren.               

Zorg waar dat mogelijk is voor een rustige omgeving met zo min mogelijk          

afleiding. 

 

 

 

 



  

Voor nu wens ik iedereen, ouders, kinderen en collega’s, een heel fijn welverdiend 

weekend! Even vol houden nog allemaal. Zoals hierboven benoemd; bij vragen of 

gewenst contact kunt u bij mij en Mirél terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Barbara Ellens 

 

 

 

  


