
De maand april staat bol van de activiteiten en vrije dagen. Leuke, maar voor de 
groepen 8 ook enigszins spannende activiteiten. Deze groepen hebben in april niet 
alleen het Anglia-examen, maar ook de Eindtoets. Juf Patricia is de afgelopen maan-
den druk bezig geweest om de kinderen voor te bereiden op dit examen. Het is een 
Europees examen op het gebied van de vaardigheid in de Engelse taal. Kinderen 
maken het examen dat passend is bij hun niveau. Spannend is dat je het certificaat 
alleen krijgt als je het niveau haalt waarop je bent ingedeeld. Later in de maand 
hebben deze leerlingen de Eindtoets. Deze toets dient het schooladvies voor het 

vervolgonderwijs te ondersteunen. Scoort een kind op de Eindtoets beter dan het 
schooladvies, kijken we samen met kind en ouders of het schooladvies naar boven 
kan worden bijgesteld. Is de score lager dan het schooladvies dan blijft het school-
advies staan. Het is hier dus niet zo dat je kunt “zakken”. Wat we vooral hopen is 

dat kinderen laten zien wat ze in zich hebben. 

Daarom het advies aan de kinderen en hun ouders/verzorgers: zorg ervoor dat alle kin-
deren goed uitgerust aan beide toetsen beginnen en de avond ervoor niet onnodig druk 

zijn en/of laat naar bed gaan. 
 

April is ook een maand met veel vrije dagen. Zo zijn er de Paasdagen, maar valt ook een 
deel van de meivakantie in april. Deze vrije dagen zijn, als het goed is, geen verrassing.  
De afgelopen maanden werden ouders/verzorgers regelmatig verrast met de mededeling 
dat hun kind onderwijs op afstand kreeg ,werk meekreeg of alleen onderwijs ontving in 
de ochtend. Voor veel kinderen was dit een enkele keer, maar er zijn ook groepen die 
vaker werden geconfronteerd met de afwezigheid van hun leerkracht. We doen er alles 

aan om dit te voorkomen, maar is dus niet altijd mogelijk. Hieronder een nadere uitleg 
waarom wij er voor kiezen om groepen bij afwezigheid van de leerkracht alleen geduren-

de de ochtend op te vangen. 

Om te beginnen hebben wij de uitdrukkelijke wens om kinderen niet thuis te laten blijven  
of alleen in de ochtend les te geven.  De simpelste reden waarom we dit doen is omdat 

we domweg niemand beschikbaar hebben. Dat wil niet zeggen dat iedereen dan al voor 
de klas staat. Op een school zijn er collega’s die gedeeltelijk of volledig ambulant zijn. Am-
bulant zijn wil zeggen dat je geen lesgevende taken hebt, maar andere taken. Taken die 
noodzakelijk zijn om het onderwijs mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de intern 
begeleiders of collega’s die groepjes kinderen begeleiden omdat deze kinderen specifieke 
ondersteuning nodig hebben en hiervoor een arrangement hebben (vroeger noemden 
we dit een rugzakje). Er zijn ambulante collega’s die naast bepaalde taken ook vervanging 
doen. Aan het begin van het schooljaar waren deze nog beschikbaar, maar deze collega’s 
staan inmiddels langdurig op plekken waar we in het verleden collega’s tijdelijk voor kon-
den aannemen. Door het tekort aan leerkrachten lukt het niet meer om gedurende het 
schooljaar geschikte leerkrachten te werven. Was het eerst vooral corona waarom colle-

ga’s afwezig waren, nu is het overwegend de griep die hen thuishoudt. Een virus waar 
ook veel kinderen door worden getroffen. Overigens hebben we ook nog steeds te ma-
ken met collega’s die positief  testen en in quarantaine moeten. De afgelopen weken wor-
den steeds vaker ambulante collega’s ingezet die hun werkzaamheden in de leerlingbe-
geleiding en ondersteuning hebben. Om in ieder geval een deel van hun eigen werk-

zaamheden toch te kunnen uitvoeren, vangen ze daarom tot 12 uur groepen op.  

 

De lente is begonnen. Laten we hopen dat we naast corona ook de griep snel achter ons 

kunnen laten. Rest ons alleen nog een oplossing voor het lerarentekort te vinden. 

        Hans van Kooten. 
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 Meester-juffendag 



Broertje/zusje aanmelden 

Heeft u uw kind( eren) al bij ons aangemeld? Zo niet, 

vraag dan een aanmeldformulier bij de administratie. 

Beter te vroeg ingeschreven dan te laat en op de 

wachtlijst terecht komen. 

 

Statiegeldactie voor Oekraïne. 

Dank aan alle kinderen die geholpen hebben met het verzamelen van statiegeldflessen. Dank 

aan alle ouders/verzorgers, buurtgenoten voor het beschikbaar stellen van de flessen. 

Veel kleine beetjes maken samen een grote hoeveelheid. Veel kinderen van onze school hebben 

de afgelopen weken statiegeldflessen verzameld voor Oekraïne. Dat er heel veel flessen zijn op-

gehaald is te zien aan het grote totaalbedrag dat deze week is onthuld door de collega’s. Inmid-

dels is het bedrag overgemaakt op Giro 555. 

 

Meester– en juffendag. 

Meester– juffendag is de dag waarop symbolisch alle meesters en juf-

fen op onze school jarig zijn. Een dag dus voor een feestje.  

Dit jaar is er voor gekozen om de meester- en juffendag te combineren 

met de dag van de Koningsspelen. Er zijn echter groepen waarbij dit 

niet goed uitkomt voor de leerkracht(en). Het kan dus zijn dat deze 

groepen op een andere dag meester-juffendag vieren. 

De  leerkracht van uw kind zal u informeren of meester- juffendag op 

22 april wordt gevierd of op een andere dag. 


