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Betreft: openstelling scholen 8 juni 2020, toetsing, rapporten en oudergesprekken in corona tijd.

Beste ouder(s), verzorger(s),
Openstelling 8 juni 2020
Ik heb u vorige week moeten berichten dat we nog op het protocol openstelling scholen moesten wachten. Dit
protocol is nu verschenen. Wij zijn druk bezig om de inrichting van de openstelling 8 juni volgens richtlijnen uit te
werken. De directeuren zullen u voor iedere school afzonderlijk informeren over de schoolspecifieke zaken.
Thuisblijfregels
Een leerling die positief met Corona is getest blijft ten minste 7 dagen thuis. Pas na 24 u. klachten vrij te zijn geweest
daarna mag een kind weer naar school of opvang. Leerlingen met (luchtweg) klachten ( m.u.v.
hooikoortsverschijnselen) blijven thuis.
Wanneer een van de gezinsleden dergelijke klachten heeft of meer dan 38 ˚C koorts blijft de leerling ook thuis.
Begin- en eindtijden , pauzes, overblijven
Onze scholen verkeren in verschillende situaties. Om de volledige openstelling per 8 juni zo goed mogelijk te laten
verlopen is er geen centrale afstemming op dit gebied mogelijk. Het protocil van de PO-Raad, ministerie van OC&W
en andere onderwijspartijen , de RIVMN-richtlijnen in acht nemend, zullen de scholen in overleg met hun MR delf de
afspraken naar u communiceren
Kinderopvang
De (betaalde) crisisopvang stopt per 8 juni a.s. De opvang zoals die was vóór de schoolsluiting van 16 maart wordt
weer voortgezet.
Toetsing, rapporten en oudergesprekken
Sinds 11 mei zijn de kinderen voor 50% weer op school. Gebleken is dat de start van het fysieke onderwijs op al de
scholen van de Stichting Nutsscholen Breda uitstekend is verlopen en daar zijn wij bijzonder gelukkig mee!
Afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van het algeheel welbevinden van onze leerlingen en het
opstarten van de fysieke onderwijsprocessen. Daarnaast is er nagedacht over de wijze waarop wij de
(leer)ontwikkeling van onze leerlingen in kaart willen brengen en met name de meerwaarde van de CITO
eindtoetsen hierbij.
In overleg met de schooldirecties is besloten om de kostbare tijd die ons nog rest tot aan de zomervakantie te
gebruiken om de ontwikkeling van onze leerlingen met methodegebonden toetsen zo goed mogelijk in kaart te
brengen . Deze gegevens analyseren we om zo het beste passende onderwijsaanbod te maken en een gedegen
overdracht naar het volgende leerjaar te laten plaatsvinden.
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We nemen toetsen af om zicht te krijgen op de vraag of leerlingen de lesstof die ze hebben aangeboden gekregen
tijdens de coronacrisis voldoende beheersen. We toetsen niet om de uitslag te vergelijken met die van alle kinderen
in Nederland uit hetzelfde leerjaar omdat dit in deze periode van afstandsonderwijs niet mogelijk is. Concreet
betekent dit dat er eind juni geen Cito toetsen worden afgenomen.Op dit moment wordt er op het niveau van de
individuele scholen nagedacht over de mogelijkheid om de CITO toetsen alsnog bij aanvang van het nieuwe
schooljaar af te nemen. Over de vorm en de planning van een mogelijke afname wordt u door de school van uw
zoon/ dochter nader geïnformeerd. De school van uw kind zal u einde dit schooljaar rapporteren over de voortgang
die uw kind de afgelopen periode heeft gemaakt. U zult begrijpen dat, gelet op de bijzondere omstandigheden, de
wijze van rapporteren af kan wijken van de vorm die u gewend bent. Over e wijze waarop de eindrapportage wordt
vorm gegeven informeert de school u.
Ouderavonden en rapportgesprekken kunnen, gelet op de RIVM richtlijnen, helaas nog niet fysiek plaatsvinden.
Indien dat wenselijk is zullen deze gesprekken telefonisch of digitaal plaatsvinden. Mocht de leerkracht het
noodzakelijk vinden zal hij/zij dit (ook) kenbaar maken.
Over de procedure zal de school u nader inlichten.Begin nieuwe schooljaar vinden er op alle scholen
oudergesprekken plaats die in het teken zullen staan van de (leer)ontwikkeling van uw kind. Ook hierover zal de
school van uw kind zal u daarover nader informeren.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Anette de Ruiter
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