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Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van het kernteam Corona van 2021. We gaan het 2e jaar in!
De persconferentie.
Het werd duidelijk dat de Corona situatie ernstig blijft. De onduidelijkheid over de Engelse variant
geeft veel zorg en voor het basisonderwijs nog geen duidelijkheid. Vooreerst koersen we af op een
heropening van de scholen op 25 januari maar we houden een flinke slag om de arm.
Uit alles blijkt dat de groep leerlingen die op school wordt opgevangen groot is, in Marenland gaat
het dagelijks om ongeveer 250 kinderen en in Noordkwartier om ongeveer 110. De grootste groep
kinderen is van ouders met een cruciaal beroep. Bij de kwetsbare leerlingen zien we dat niet elke
school op alle dagen deze leerlingen opvangt, geeft een wat wisselend beeld. Vrijwel geen enkele
school beschouwt groep 8 als kwetsbaar, er zijn scholen die deze leerlingen regelmatig op school
laten komen.
Er zijn op verschillende scholen leerkrachten afwezig met Corona of ten gevolge van het virus. Over
het algemeen zijn vrijwel alle leerkrachten aan het werk, vanuit huis of vanuit hun klaslokaal. Er is
grote waardering voor de leerkrachten en hun inzet. Het afstandsonderwijs loopt en onderwijs aan
leerlingen in de noodopvang wordt hier goed aan gekoppeld. Een compliment voor allen.
We wachten de ontwikkeling af en zullen op basis van landelijk beleid het onderwijs verzorgen.
Ouders en de lockdown.
Het is bekend dat veel ouders de gevolgen van deze 2e lockdown zwaar vinden. Een aantal scholen
heeft daarom een wekelijks vragenuurtje ingericht voor ouders. De vragen kunnen specifiek over hun
eigen situatie gaan maar ook stellen ouders vragen over de leerstof, willen graag begeleiding over
hoe ze leerstof moeten aanbieden of uitleggen. Andere scholen betrekken de ouders bij de instructie
van de leerkracht. Hoe dan ook is het fijn dat de problemen en zorgen van ouders ruimte krijgen.
Het afstandsonderwijs.
Uit de berichten en gesprekken blijkt dat het afstandsonderwijs snel en efficiënt is opgepakt en
leerkrachten er de handen vol aan hebben maar ook tevreden zijn over hoe het loopt. Al eerder
hebben we aangegeven dat elke school werkt op basis van een scenario met afspraken.
Om een beeld te maken van de huidige situatie heeft het kernteam een vragenlijst gemaakt. Dit keer
dus niet voor ouders, maar een vragenlijst voor de directeur en de teamleden. De vragenlijst komt op
Forms met tekst en uitleg.

Advieslijn LVS M-toetsen, zoals reeds met jullie gedeeld nu ook officieel.
Er is een advies van de LVS-toetsaanbieders en het ministerie van OCW voor de toetsen die voor
januari 2021 op de basisscholen staan gepland:
• Scholen in het po wordt geadviseerd de leerlingen de toetsen niet thuis te laten maken. Het
kernteam komt hier in een volgende nieuwsbrief op terug.
• Scholen in het po wordt geadviseerd de toetsen wel af te nemen, omdat het juist in deze tijd
belangrijk is goed zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen.
• Scholen wordt geadviseerd om zelf een geschikte afnameperiode te kiezen, het kernteam
adviseert zo laat mogelijk te toetsen.
Les op afstand geactualiseerd.
We wijzen nogmaals op de website www.lesopafstand.nl waar veel praktische informatie inmiddels
bij elkaar is gezet, van protocollen tot lesvoorbeelden voor leerkrachten.
Leerlingen in groep 8 en de VO-advisering.
In lijn van andere jaren vindt rond deze tijd het definitieve adviesgesprek plaats met ouders en
leerlingen in groep 8. Momenteel is er landelijk en vanuit de PO raad veel aandacht voor de VOadvisering.
Allereerst worden de afspraken die gelden vanuit de transitiekalender aangepast. In Stad en
Provincie wordt gewerkt aan een algemeen geldende werkwijze, daarover komt binnenkort de
informatie die we met je zullen delen.
Op donderdag 21 januari is het PO-VO overleg in onze eigen regio en willen we afstemmen over de
aanmelding en overdrachtsprocedure.
In het kernteam werd duidelijk dat er momenteel weinig zorg is over de verwijzing naar VO. We
geven 4 tips:
- Geef de leerling het voordeel van de twijfel, kies voor het hoogst haalbare advies.
- Bepaal de vervolgschool niet alleen, betrek collega’s en IB bij het advies.
- Gebruik de gegevens uit Vensters PO en de NCO-rapportage met je eigen
verwijzingsgegevens. Hierin kan je zien hoe er de laatste jaren door eigen leerlingen is op- of
afgestroomd in relatie tot het schooladvies.
- De groep GKA (Gelijke Kansen) kan helpen als er vragen zijn of lastige verwijzingen. Neem
gerust contact op met Alan Varkevisser of Hilde Kruijskamp.
Zo gauw het gezamenlijk beleid van Stad en provincie helder is, informeren we de scholen.
Verandering van het testbeleid.
Vanaf nu geldt het advies om ook kinderen onder de twaalf jaar, met klachten die kunnen wijzen op
het coronavirus, te laten testen. Vooralsnog verandert er niets aan de protocollen en advisering
vanuit de Rijksoverheid, ook niet met betrekking tot het toelaten van kinderen met klachten, in de
school.
VVE kinderen bij Kids2b.
Kids2b heeft alle VVE kinderen aangemerkt als kwetsbaar. De kinderen worden vanaf maandag
allemaal uitgenodigd om naar de opvang of de peuterspeelzaal te komen. Het is goed mogelijk dat
ook in het onderwijs de VVE leerlingen naar school komen.
Bij Kids2b is het druk, 53% van de kinderdagverblijf kinderen komt naar de (nood)opvang en
ongeveer 30% van de BSO-leerlingen maakt gebruik van de BSO.

Inzet van Huis van de Sport en IVAK.
Beide organisaties hebben activiteiten ontwikkeld voor de leerlingen die we opvangen in de
noodopvang (cruciaal beroep) De tot op heden aangeboden activiteiten bevallen uitstekend en de
kinderen zijn dolenthousiast.
Zelf genoeg bewegen.
De lockdown houdt voorlopig aan. Nu we zoveel achter de computer zitten bewegen we misschien te
weinig. Vorig jaar heeft Mirjam Berghuis een aanbod gedaan waar helaas maar weinig gebruik van is
gemaakt. Wil je eens rondvragen of er behoefte is aan een aanbod voor de medewerkers, dan horen
wij dit graag.
Met een ondersteunende en vriendelijke groet
Het kernteam Covid-19.

