
In deze Nieuwsbrief informatie over drie zaken: 

 Verschuiving geplande activiteiten; 

 Informatie vanuit de PO-Raad; 

 NCO en LVS-project 

Geachte ouders/verzorgers, 

Er was al het nodige “uitgelekt”, maar dinsdagavond was daar de bevesti-

ging: Het kabinet verlengt de lockdown met 3 weken, maar de basisscholen 

mogen misschien al eerder, namelijk op 25 januari, hun deuren openen. 

Verschuiving geplande activiteiten:  

We hebben hierboven een streepje onder het woord “misschien” gezet. Het 

is dus niet zeker dat we open gaan. Gaan we open, dan kunnen wij u ook 

informeren over de periode waarin wij de LOVS-toetsen afnemen, de stu-

diedag plannen om de gegevens te verwerken, de rapportgesprekken hou-

den en met de ouders/kinderen van groep 8 de adviesgesprekken gaan 

voeren. Zodra wij zeker weten wanneer wij open gaan, kunnen wij u infor-

meren wanneer wat gaat plaatsvinden. Wij hopen spoedig duidelijkheid te 

hebben en dan informeren wij u via Social Schools hoe de kalender eruit 

komt te zien. 

Er is dus voor u als ouder/verzorger, maar ook voor ons nog geen zeker-

heid hoe het verder gaat. Onzekerheid is niet wat we willen en maakt velen 

onrustig. We willen weten waar we aan toe zijn of weten wat het perspec-

tief is. Het vraagt van ons allen wederom, geduld, flexibiliteit en creativiteit. 

We zien gelukkig veel prachtige voorbeelden hiervan van kinderen, ou-

ders/verzorgers en teamleden. Dank hiervoor.  

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ontwikkeling van 

onze leerlingen? Sommige leerlingen zullen wellicht baat hebben gehad bij 

thuisonderwijs, maar andere leerlingen kunnen een achterstand hebben 

opgelopen. Om hier meer inzicht in te krijgen maken we als ASG gebruik 

van het aanbod van het NCO (Nationaal Cohorten Onderzoek) om een ver-

gelijk te maken van de leergroei van de leerlingen voor en na de maatrege-

len. Dit helpt ons om het onderwijs op onze school  te verbeteren, maar 

ook om het onderwijs in heel Nederland te verbeteren. Graag aandacht 

voor de informatie op pagina 3. Heeft u namelijk bezwaar dat gegevens 

van uw kind worden gebruikt, dan kunt u dit aangeven en worden de ge-

gevens van uw kind niet doorgestuurd. 
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In dit nummer: 

Kalender 

Alle activiteiten in de kalender 
waarbij veel ouders de school in 
komen, komen te vervallen zolang 
de coronamaatregelen van kracht 
zijn.   

De geplande advies– en rapportge-
sprekken worden verplaatst. Ook 
zal een studiedag in februari ver-
plaatst worden.  

Graag de berichtgeving hierover via 
Social Schools in de gaten houden. 

 

Thema schooljaar 2020-2021 

Verfijnen 

 

Scholen  

misschien  

weer open  

op 25 januari. 

 



Informatie vanuit PO-Raad: 

Vanuit ons bestuur, overheid, vakbonden, PO-raad en de media krijgen wij informatie over de 

ontwikkelingen. We volgen dit nauwgezet om adequaat te kunnen reageren op de ontwikkelin-

gen. Hieronder een gedeelte van de informatie die wij woensdagochtend ontvingen van de PO-

raad: 

 

Het kabinet verlengt de lockdown met drie weken, maar 
basisscholen mogen misschien al eerder, namelijk op 25 
januari, hun deuren openen. Dit hangt af van het RIVM-
onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en 
de gevolgen daarvan voor kinderen. De PO-Raad vindt 
het belangrijk dat basisscholen hun deuren zo snel mo-
gelijk weer kunnen openen, mits dat veilig en verant-
woord kan voor leerlingen en onderwijspersoneel.  

 

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: ,,De huidige situ-
atie is niet goed voor leerlingen en daarom is het belang-
rijk dat zij weer naar school kunnen. Zodat zij op school 
onderwijs kunnen volgen van hun juf of meester en weer 
kunnen spelen met andere kinderen. Veiligheid staat 
voorop: daarom wachten we op de uitkomsten van het onderzoek naar de Britse mutatie. Als het 
verantwoord is, gaat het po graag weer volledig open zoals voor de kerstvakantie.’’ Mogelijk 
komt er aan het einde van deze week meer duidelijkheid over de Britse variant van het coronavi-
rus en de gevolgen daarvan voor jonge kinderen. Daarnaast heeft het kabinet ons laten weten 
op korte termijn ook te starten met pilots corona-sneltesten voor het primair onderwijs, voor lera-
ren en ander onderwijzend personeel. 

 

Mogen neusverkouden kinderen wel naar de noodopvang? De PO-Raad kreeg daar veel vragen 
over. Het RIVM heeft inmiddels de Handreiking bij neusverkouden kinderen herzien naar aanlei-
ding van het aangepaste testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar 
laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met 
hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklach-
ten mogen naar de noodopvang en naar school zodra de scholen weer open mogen.  

 

Diverse onderzoeken laten zien dat leerlingen achterstanden hebben opgelopen tijdens de eer-
ste lockdown. Deze achterstanden lopen alleen maar verder op en leiden tot grotere kansenon-
gelijkheid omdat leerlingen met laagopgeleide ouders een grotere achterstand oplopen dan leer-
lingen met hoogopgeleide ouders. De partners in het primair onderwijs maken zich ernstig zor-
gen over de invloed hiervan op de overgang van groep 8-leerlingen naar het voortgezet onder-
wijs. De eindtoets zal zijn rol als kansenvergroter mogelijk minder goed kunnen pakken. Het is 
daarom van zeer groot belang dat scholen kwetsbare leerlingen juist dit jaar kansrijk adviseren.  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/het-schooladvies-was-nog-nooit-zo-belangrijk
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/het-schooladvies-was-nog-nooit-zo-belangrijk


Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ontwikkeling van leerlingen?  

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de school-

resultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om 

het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprek-

ken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van 

deze gegevens zijn belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Dit 

is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school te 

verbeteren, maar ook om het onderwijs in heel Nederland helpt te 

verbeteren.  

De scholen van de ASG en dus ook onze school gaan de resultaten van taal- en rekentoetsen sturen aan 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat ze gebruikt kunnen worden voor onder-

zoek naar de ontwikkeling van de leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige om-

geving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 

(www.nationaalcohortonderzoek.nl).  

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere 

mensen. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw 

kind, dan kunt u dit laten weten via asgcommunicatie@asg.nl. Wij zorgen er dan 

voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Wilt u hier-

over meer lezen: kijkt u dan op deze link voor meer informatie.  

 

 

  

https://www.asg.nl/informatie-voor-ouders-over-gebruik-van-persoonsgegevens-lvs-voor-nco

