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Enquête Medezeggenschapsraad 
We zijn blij dat zeventig ouders de 
enquête van de MR hebben ingevuld. De 
vele complimenten die we kregen doen 
ons goed.  Een paar onderwerpen worden 
door meerdere ouders aangekaart. Daar 
gaan we in deze extra nieuwsbrief op in.  
 

Achterstand 
U heeft uw zorg met ons gedeeld over de 
eventuele achterstand die uw kind 
oploopt doordat er afstandsonderwijs 
wordt gegeven. Ook in de media leest u 
hier vaak over. We beseffen dat de 
genomen maatregelen nodig zijn, maar 
dat neemt niet weg dat dit een terechte 
en gedeelde zorg is. Hoe moet het nu 
verder met onze kinderen nu ze zoveel 
weken onderwijs van hun leerkracht 
missen?  
We realiseren ons dat er verschillen zijn, 
want niet iedere ouder heeft de middelen 
en/of de ruimte om de kinderen naar 
wens te begeleiden. We benadrukken 
steeds dat we dat ook niet van u 
verwachten. We realiseren ons dat de zorg 
van u over achterstand, spanning kan 
oproepen.  
 

Wat we hier nu over kunnen meegeven: 
- We richten ons nu in eerste instantie op 
het geven van afstandsonderwijs, ook met 
de kinderen van de noodopvang. Het 
verschil met de vorige lockdown is dat 
school nu noodopvang en 
afstandsonderwijs verzorgd. De inzet van 
ons team is groot en we proberen beide 
taken zo goed mogelijk te laten verlopen;  
   

 
- Als school hebben we de visie om altijd 
aan te sluiten bij het niveau van de 
kinderen. Dat is wat we ook zullen doen 
als de kinderen weer op school zijn; eerst 
in kaart brengen wat het niveau is en dan 
gedegen plannen maken om weer nieuwe 
doelen te stellen en met de kinderen 
hieraan te werken;   
 
- Er zal anders omgegaan worden met het 
afnemen van de CITO-toetsen. Hoe we dat 
precies gaan doen is op dit moment nog 
niet goed te bepalen, maar we houden u 
hiervan op de hoogte;  
 
- Ons bestuur van de ASKO zal richtlijnen 
uitgeven hoe om te gaan met het geven 
van onderwijs als de scholen weer 
opengaan, die we vervolgens als school 
weer toepassen op onze schoolsituatie; 
 
- De gezamenlijke schoolbesturen in 
Amsterdam, het BBO (breed bestuurlijk 
overleg) is ook bezig om hier afstemming 
in te vinden en adviezen over uit te 
brengen onder andere aan het ministerie 
van onderwijs; 
 
- Landelijk is er volop beraad over hoe we 
in de toekomst om kunnen gaan met deze 
achterstanden. Dit volgen we nauwgezet 
en u kunt ervan verzekerd zijn dat we alle 
steun die nuttig blijkt voor onze kinderen, 
zullen aanpakken. Altijd met als visie: 
komt het ten goede aan de kinderen van 
onze school. 
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En verder 
Sommige ouders vinden dat de directie te 
veel mails stuurt, andere ouders vinden 
het voldoende. Naast onze berichten, 
komen er ook mails van ons bestuur. We 
nemen deze opmerking zeker mee. We 
weten vanuit de praktijk dat we helaas 
niet iedereen tevreden kunnen stellen, 
maar we doen zeker ons best. 
 
Wat betreft vragen over 
aanvraag/toewijzen van noodopvang: 
We volgen hierin de richtlijnen van ons 
ASKO-schoolbestuur. Zij hebben weer 
nauw overleg met het BBO (breed 
bestuurlijk overleg). 
 

Belangrijk besluit 
Naar aanleiding van vragen over de 
voorjaarsvakantie kunnen we u alvast 
melden dat met instemming van onze 
medezeggenschapsraad we een besluit 
hebben genomen over de 
voorjaarsvakantie: 
Alleen als de scholen begin februari weer 
opengaan, wordt de voorjaarsvakantie 
ingekort naar één week, namelijk 
maandag 22 februari t/m vrijdag 27 
februari.   
 
Vanwege dit besluit moeten we onze 
studiedag verzetten. De studiedag van de 
leerkracht is verzet naar vrijdag 5 
februari; er zal die dag geen 
afstandsonderwijs verzorgd worden. We 
hopen dat zoveel mogelijk teamleden 
kunnen meedoen aan de studiedag. We 
vragen aan de ouders van de 
noodopvangkinderen, of ze voor deze dag  

 
een andere oplossing kunnen bedenken. 
Mocht dat niet lukken dan horen we dat 
uiteraard graag van u.  
 
Er kan nu nog geen besluit genomen 
worden over hoe we omgaan met twee 
weken voorjaarsvakantie als de scholen 
gesloten blijven. Een besluit daarover 
heeft namelijk ook effect op de 
rechtspositie van de leerkrachten. We 
zullen u daar te zijner tijd over informeren. 
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