
 

 

Nunspeet, 19-05-2020 

Betreft:  

- persconferentie regering 19 mei & vervolgstappen;  

- noodopvang (evaluatie) en vernieuwde opgave; 

- onderwijskundige resultaten, rapporten en oudergesprekken; 

- kangoeroewedstrijd. 

 

Geachte ouders/verzorgers van onze leerlingen, 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond willen we u via deze brief verder informeren over 

de komende periode. We schetsen welke acties er door ons worden ondernomen en waar dit waar-

schijnlijk toe zal leiden. Daarnaast leest u iets over de noodopvang, een aantal praktische zaken en het 

verloop van de kangoeroewedstrijd. 

De persconferentie 

Voor het basisonderwijs was de boodschap van premier Rutte dat alle kindereren vanaf dinsdag 8 juni 

weer allemaal naar school mogen. Tenminste als er uit onderzoeken rondom besmetting door en onder 

kinderen blijkt dat dit verantwoord is. We gaan er vanuit dat de volledige opening door gaat.  

 

Wat gaan we nu doen? 

Tijdens het directieoverleg (alle CNS scholen) van volgende week dinsdag 26 mei zullen we als directeuren 

overleggen wat de boodschap ‘dat de scholen vanaf 8 juni volledig open mogen,’ nu betekent.  

Zoals aangegeven tijdens de persconferentie zullen hier afspraken over worden gemaakt die een invulling 

kunnen geven aan deze opening. We verwachten hier ook nog landelijke richtlijnen voor te krijgen. 

 

Er zal in elk geval rekening gehouden moeten worden met de regels en richtlijnen vanuit het RIVM. Dat 

betekent dat het onze verwachting is dat er nog steeds moeten worden gewerkt volgens een werkwijze 

waarbij er ‘zo weinig als mogelijk’ beweegmomenten zijn. Dan is het ‘halen en brengen tussen de middag’ 
nog niet aan de orde.  

 

Hierdoor lijkt het aannemelijk dat ‘doorgaan met een continurooster,’ daarom nodig is, waardoor we 

vanzelfsprekend ook weer zullen overleggen met de organisaties voor de naschoolse opvang. We weten 

het (nieuwe) standpunt van de BSO rondom de opvang - en de landelijke richtlijnen hiervoor - immers nu 

nog niet.  Het is dus nog niet zeker, maar mogelijk gaan op een vergelijkebare werkwijze als nu door, 

waarbij echter vanaf 8 juni dus alle kinderen op school aanwezig zijn (voor hen geldt ‘de 1,5 meter regel’ 
niet).  

 

Vanzelfsprekend kijken we als scholen of samen kunnen optrekken. Er liggen de nodige uitdagingen om 

een aantal zaken goed te organiseren nu de periode verlengd wordt. Daarbij gaat het o.a. om de lesuren 

en de pauzes van de leerkrachten (goed werkgeverschap) maar ook over de inschatting over de 

benodigde noodopvang en veel praktische zaken (zie verderop in deze brief).  Over dit alles zal de MR 

weer worden geïnformeerd. Voor alle duidelijkheid: de periode na de hemelvaart is een niet een periode 

waarin u kunt aangeven dat u wilt wisselen van A of B groep. Dit is soms gebeurd op verzoek van de 

school zelf en/of in overleg met ouders, maar altijd vanwege organisatorisch school- of uit kindbelang. 

 



De (naschoolse) noodopvang tot 8 juni.  

De meeste ouders gaven voor een ruime periode (ook na de hemelvaart) de dagen door dat er 

(naschoolse) noodopvang nodig is.  Zoals het nu lijkt, duurt de huidige situatie (50 % kinderen naar school 

voor 50 % van de tijd) dus nog tot en met maandag 7 juni. Wilt u daarom weer doorgeven wat uw 

behoefte aan noodopvang is na de hemelvaart en tot en met Pinksteren en zo mogelijk al tot en met 

maandag 7 juni? 

Ook als u twijfelt of u alles hebt doorgegeven, kunt u de door u gestuurde mails rondom de opgave even 

nalopen. Liever twee keer doorgeven - dan niet verwerkt.   

 

Uit onze evaluatie blijkt dat in sommige gevallen er kinderen op school zijn voor (naschoolse) noodopvang 

die niet zijn opgegeven. Oorzaken liggen soms bij het niet opgeven door ouders, maar soms ook in een 

stukje communicatie of het denkbeeld dat iets al geregeld is, terwijl het nog niet geregeld is. Voor de 

duidelijkheid: u geeft de naschoolse opvang door aan de school (martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl) 

en communiceert vervolgens ook met de BSO dat uw kind bij school moeten wordt opgehaald.   

In sommige gevallen gaf u de aanvraag voor noodopvang wel door, maar maakte ik een foutje bij het 

verwerken op de lijst.  Dat zit hem natuurlijk in de grote hoeveelheid mails en soms het ‘last minute werk.’ 
Een beperkte foutmarge zal blijven. We zullen uiteraard NOOIT een kind naar huis laten gaan als we 

zijn/haar naam niet op een lijst zien staan. We bellen dan even op en/of regelen het op een andere 

manier zodat uw kind veilig en onder toezicht is.  

 

Denkt u bij het doorgeven er aan dat het handig is dat u dit doet volgens de bekende werkwijze waarbij in 

elk geval uw naam, de naam van uw kind(eren), de dagen, de tijden en/of het om noodopvang en/of 

naschoolse noodopvang gaat, duidelijk in de mail wordt vermeld. Dat helpt mij om het zo goed als 

mogelijk te verwerken in de lijsten.  

Onderwijskundige resultaten, rapporten, citotoetsen en oudergesprekken 

Naar mate het schooljaar vordert, komt ook de vraag naar voren wat ons beeld is over een aantal 

praktische zaken en hoe we daar mee omgaan. Een stukje visie dus n.a.v. de inspanningen van kinderen, 

ouders en leerkrachten rondom bijvoorbeeld het thuisonderwijs en de effecten daarvan. Het gaat 

natuurlijk dan ook over onze kijk op de rapporten die weer worden geschreven en de cito toetsen die 

worden afgenomen. Het kunnen houden van oudergesprekken zou ons inziens mogelijk moeten worden 

zijn.  Hiervoor hebben we een visie document opgesteld dat de komende dagen eerst met het team 

gedeeld en besproken wordt. Als alles helder is en goed doordacht, zullen we u informeren. Ook hierin 

wordt de MR meegenomen.  U kunt zich indenken dat bijvoorbeeld het laatste oudergesprek n.a.v. het 

eindrapport op een bepaalde wijze georganiseerd moet worden.  

 

Kangoeroewedstrijd 

Veel kinderen maakten thuis de rekenopgaven en stuurden de antwoorden door. Helaas hebben we het 

nog niet kunnen nakijken omdat de antwoorden nog niet op het beveiligde gedeelte van de website van 

de kangoeroewedstrijd zijn gezet. Zodra de antwoorden er zijn, gaan we nakijken!  “Wat in het vat zit….” 

Tot slot..  

We genieten dagelijks van de aanwezigheid van de kinderen.   

We zien dat het gemiddeld genomen goed met ze gaat.  

 

We zijn zo samen - en we blijven - op weg!   

We hopen u met deze brief voor nu weer voldoende te hebben geïnformeerd, 

Martijn van der Weerd, directeur De Bron  

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl

