
   Extra bulletin januari 2021 

 

Zwangerschap juf Anita: 
 
Afgelopen maandag 18 januari zou juf Anita met verlof gaan i.k.v. de Corona  
regelgeving voor zwangere werknemers. 
Maar door omstandigheden die zwangerschapsgerelateerd zijn, moet juf Anita het 
vanaf nu rustig aan doen, waardoor ze per direct uit de running is. 
Gelukkig hebben we goede vervanging voor juf Anita. 
Vanaf deze week neemt juf Judith Westerhof alle taken van juf Anita over.  
Ze zal daarbij samenwerken met juf Kirsten. 
We willen u verzoeken om alle contacten vanaf nu met juf Judith te onderhouden. 
Wij wensen juf Anita vanaf onze kant heel veel sterkte toe met de laatste periode 
van haar zwangerschap. 
 
 

 
 
Thuisonderwijs: 
 
Door alle maatregelen die genomen zijn door het kabinet hebben wij op school, bin-
nen ons bereik , alles op alles gezet om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te orga-
niseren. Dit is gelukt. 
Het onderwijs wordt anders verzorgd dan jullie natuurlijk gewend zijn. 
Voor jullie, ouders, is het een hele opgave om ineens het beroep van juf of meester 
te moeten uitoefenen. Dat valt soms niet mee en dat begrijpen wij heel goed.  
Leerkracht basisonderwijs is een vak, dat doe je er dus niet zo even bij.  
Wij willen jullie dan ook heel erg bedanken dat jullie zo enorm betrokken zijn en het 
thuisonderwijs, zoals door ons is vormgegeven, hebben opgepakt. 
 
Toch merken we dat de vraag naar contacten met andere leerlingen en instructie-
momenten van de leerkrachten via de digitale snelweg toeneemt. 
Daar willen wij als school natuurlijk op inspelen, maar dat is niet zomaar even op-
gezet. We zullen vanaf de komende week gebruik maken van Microsoft Teams om 
de band tussen de leerlingen en de leerkrachten en het afstandsonderwijs te 
bevorderen.  

Een aantal leerkrachten zijn de afgelopen week al bezig geweest met het uitprobe-
ren van online contactmomenten en/of lessen met leerlingen via “Microsoft Teams”. 
Vanaf aanstaande maandag 25 januari gaan alle leerkrachten van start om op vaste 
momenten per week online contactmomenten te verzorgen via Microsof Teams. 
 
Echter hebben we daar wel uw medewerking nodig. 
 
Wat wij van u vragen is het volgende: 
Microsoft Teams is toegankelijk vanaf meerdere apparaten (laptop, iPad, tablet of 
mobiele telefoon)  
-Wilt u zo vriendelijk zijn om Microsoft Teams te downloaden op uw laptop, 
ipad,tablet of telefoon: 
 1.  Via Google zoekt u “Microsoft Teams”  
 2. Klik op “Microsoft Teams”  
 
  
 
 
 
 
     3. Klik op “Download Teams” 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Klik op “Downloaden voor desktop”  



5. De app downloaden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Als het goed is, heeft u nu “Microsoft Teams”  geinstalleerd op uw computer/laptop. 
 
U kunt ook de “Microsoft Teams” app downloaden op uw telefoon. 
Daarvoor moet u naar de app store van uw telefoon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
Belangrijk! 
 
Wilt u vόόr aanstaande vrijdagochtend 22 januari  12.00u het emailadres van het  
account dat aangemaakt in Microsoft Teams, via een Parrobericht of per email 
doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren)? 
 
Let op: het niet op tijd aanleveren van het emailadres, betekent geen uitnodiging van 
de leerkracht voor het eerste contactmoment in Teams op maandag 25 januari 
aanstaande! 
 
Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 

 
 
 
 
 

 
Zoals al eerder aangegeven in dit extra bulletin, verloopt het online contact  
hebben via Microsoft Teams in de aanvang niet meteen vlekkeloos. 
Dus stel uw verwachtingspatroon hierin bij. 
 
In de eerste inistantie is het de bedoeling om voorlopig 2 vaste momenten per 
week te reserveren voor online contactmomenten via Teams op afgesproken tijd-
stippen. 
(Het is afhankelijk van de bevindingen van de leerkracht om hiervan af te wijken.) 
 
 

Cito LOVStoetsen: 
Normaliter worden de citotoetsen afgenomen in de maanden januari en februari 
afgenomen. Doordat de periode voor thuisonderwijs is verlengd, zijn we ge-
noodzaakt de afname van deze toetsen te verplaatsen naar een later moment. 
Cito zorgt dan voor een aangepaste normering. Op deze manier ontstaan er geen 
‘hiaten’ in de doorgaande lijn van de leerling.  
We nemen deze toetsen af om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en 
daarmee het onderwijs optimaal af te kunnen stemmen op de onderwijsbe-
hoeften van de leerlingen.  
Dat is precies wat we straks willen weten: hoe hebben de leerlingen zich de af-
gelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig in het onderwijsaanbod?  
 
Voor de leerlingen van groep 8 worden de uitkomsten van deze toetsen ook mee-
genomen ter ondersteuning van de adviezen voor het vervolgonderwijs.  
Wij hopen hierbij op medewerking vanuit het ministerie om de Plaatsingswijzer op 
een goede manier aan te kunnen vullen met deze gegevens. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt u op de hoogte gesteld. 
 
 


