
 
 

Emmen, 17 april 2020 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Middels deze brief informeren we u over een paar besluiten die genomen zijn in verband met het 
coronavirus. 
 
De afgelopen weken is er onderwijs op afstand gegeven en hebben de kinderen van hun meester of 
juf opdrachten gekregen om thuis te maken. Dat is wennen voor de leerlingen, ouders en 
leerkrachten. 
U als ouder en wij als school proberen de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.  

Als we vooruitkijken, zullen we in de eerste weken na ‘het weer naar school gaan’ veel aandacht 
hebben voor hoe de leerlingen in hun vel zitten, wat de periode thuis met hen individueel en als 
groep heeft gedaan. Op dit moment is de datum nog niet duidelijk wanneer de scholen weer open 
gaan. Op 21 april komt het kabinet met informatie hierover. Daarna zal al snel de vraag zijn waar 
mogelijke hiaten in de ontwikkeling zitten. Deze inzichten kunnen we gebruiken om zo goed mogelijk 
het onderwijsaanbod op aan te passen en zo elke leerling gelijke kansen te blijven bieden. 

Normaliter worden de citotoetsen in juni afgenomen. We toetsen om de ontwikkeling van de 
leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. Dat is 
precies wat we straks willen weten: hoe hebben de leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld? 
Wat is er nodig in het onderwijsaanbod? Om daar zorgvuldig mee om te gaan is het volgende 
besloten: 

1. We nemen de LVS E-toetsen (cito) vier weken na de start in het nieuwe schooljaar af. Cito 
zorgt dan voor een aangepaste normering. Op deze manier ontstaan er geen ‘hiaten’ in de 
doorgaande lijn van de leerling.  
De scholen die de Entreetoets afnemen kunnen dat tot de herfstvakantie gaan doen.  

2. Op grond van de uitval van de lessen tijdens de coronacrisis zullen er geen doublures 
plaatsvinden, mits als mogelijke verlenging-doublure in februari met ouders is  besproken. 
Deze gesprekken gaan in juni een vervolg krijgen. De leerkracht zal dan contact met u 
opnemen. 

3. Het rapport eind schooljaar 2019-2020 komt te vervallen.  
Er zal een aantekening op het rapport en in het dossier van de leerling gemaakt worden dat 
het rapport is uitgevallen door de coronacrisis.  

We hopen dat we op deze manier wat vragen hebben kunnen beantwoorden. Mochten er nog 

onduidelijkheden zijn dan kunt u dat via de mail kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. We 

komen dan zo snel mogelijk bij u terug met een antwoord.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jacqueline Grupstra  

Locatiedirecteur o.b.s. De Bascule   

 


