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NIEUWSBRIEF 
DECEMBER 2020 
  

Eerste Leidse  

Schoolvereniging 

www.eersteleidseschool.nl  T: 0715765266 

 

 

 
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

  

Het jaar zit er bijna op en dus is het even tijd om stil te staan en terug te 

kijken. 

Het is werkelijk in alle opzichten een jaar om nooit te vergeten. 

  

Wie had er toch gedacht dat een virus zo een enorme invloed kon hebben 

op ons gedrag en onze omgeving. 

En nog steeds is het virus het gesprek van de dag 

We zijn ons als school dan ook bewust dat we leven in een tijd die een 

enorme impact op ons heeft. Een tijd die gevolgen heeft voor het 

onderwijs nu en de wijze waarop we dit in de toekomst vorm gaan geven. 

  

Terugkijkend op de periode hebben we als school een bijzondere prestatie 

neergezet. 

Het team is dit jaar nog meer naar elkaar toegegroeid en daardoor 

hebben we echt mooie resultaten neer kunnen zetten. 

  

Hoewel we er niet altijd zelf invloed op hebben zijn er bijvoorbeeld geen 

klassen naar huis gestuurd en hebben we nauwelijks een klas moeten 

verdelen. 

Dit, in combinatie met ons vermogen om snel in te spelen op het 

onderwijs op afstand, heeft er onder meer gezorgd dat er nauwelijks 

achterstanden bij kinderen zijn ontstaan. 

Voor die kinderen die nog wat ondersteuning kunnen gebruiken loopt er 

een intern ondersteuningstraject. 

Kortom, we hebben hier goed grip op. 

  

In de school werken we meer dan ooit goed samen.  

Leerkrachten delen regelmatig ervaringen met elkaar en proberen elke 

week het onderwijs met elkaar een stukje beter te maken. 

In de school voel je dat iedereen met onderwijs bezig is. Dit is de 

verdienste van Stichting Leerkracht waar we nu voor het tweede jaar mee 

werken. 

  

Tegelijkertijd hebben we een slag kunnen maken in onze 

communicatiemiddelen. 

Na Parro hebben we de website vernieuwd en de complete schoolgids is 

nu digitaal bereikbaar. 

Ook het aantal laptops hebben we versneld vergroot, waardoor de 

leerkrachten nu vanuit huis kunnen werken. 

Daarbij is ook het aantal laptops voor kinderen vergroot, zodat we ook op 

dit niveau goed door kunnen pakken. 

 

 

Kerstvakantie: vrijdag 18 

december vanaf 12.00 uur tot 

en met zondag 3 januari 2021. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Belangrijke mededeling 

over (voor)aanmelding: 
Van de administratie:  NIET 

WACHTEN: 

Jonge broertjes en/of zusjes die 

nog niet (voor)aangemeld zijn: 

haalt u bij de administratie een 

(voor)aanmeldformulier op zodat 

uw jongste (voor)aangemeld kan 

worden voor het toekomstig 

leerlingenbestand. 

 

 

http://www.eersteleidseschool.nl/
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Wat we wel merken is dat de afstand tussen de ouders en de school steeds groter wordt. 

We zien en spreken elkaar door de maatregelen nog nauwelijks. 

Dit missen we, en we hopen met een offensief het aankomende jaar dit gat weer te dichten. 

We denken aan (online) bijeenkomsten over verschillende thema's en zodra het weer kan aan 

kijkdagen te organiseren in de klas.   

Belangrijk is daarin ook het weer opstarten van een betrokken ouderraad. 

We hopen dat er binnenkort ouders zich hiervoor aanmelden om hieraan mee te werken. 

  

Voor nu willen we als team alle ouders, het bestuur, de medezeggenschapsraad, de CVT en de 

verschillende commissies enorm bedanken voor de support en vooral voor de bijzondere samenwerking 

van het afgelopen jaar. 

  

Wij wensen hierbij iedereen een gelukkig en succesvol 2021 

Blijf gezond! 

Namens het team en met vriendelijke groeten, Ed Bossong  

        

 

 

 

 

Het goede doel van dit jaar, uitgekozen in samenwerking met de leerlingenraad 
 

  

Het goede doel van schooljaar 2020-2021 is geworden, de verbouwing van het Willem-Alexander 

Kinderziekenhuis! 

Meer hierover kunt u hieronder lezen.... 

  

De verbouwing van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis 

Om nu en in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven geven aan zieke kinderen en hun ouders 

wordt het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) grondig verbouwd. De creatie van onze Stad is 

de laatste fase van de verbouwing. Het gaat hier om de verbouwing van de polikliniek en 

dagbehandeling. 

 

Het belang van een kindvriendelijke inrichting 

Jaarlijks worden zo’n 3500 kinderen tussen de 0 tot 18 jaar behandeld en onderzocht op de polikliniek 

en dagbehandeling in het WAKZ. Veel kinderen komen hier frequent, omdat zij een ernstige of 

chronische ziekte hebben. Gemiddeld komt een kind vier keer per jaar op de polikliniek en/of 

dagbehandeling. Het kunnen bieden van een veilige en herkenbare omgeving is hier dan ook 

belangrijk. 

 

De polikliniek is ook de afdeling waar kinderen vaak voor het eerst kennismaken met het ziekenhuis.  

Als zo’n eerste contact voor het kind al prettig verloopt, zijn vervolgafspraken of een opname in de 

kliniek minder traumatisch.  

Onderzoek toont aan dat kinderen in een omgeving die ze kennen handelingen als minder eng of 

pijnlijk ervaren en anders beleven. 

Ook voor ouders is het belangrijk dat hun eerste kennismaking plaatsvindt in een omgeving die ze 

(her)kennen en vertrouwd voorkomt. Ze zijn begrijpelijkerwijs vaak gespannen als hun kind naar het 

ziekenhuis moet. Een aangename omgeving waarin hun kinderen kunnen spelen en ontspannen helpt 
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ook de ouders om te ontstressen en stelt hen in staat om hun kinderen beter te ondersteunen. Verder 

zorgt een ontspannen sfeer ervoor dat ouders de informatie van de arts beter tot zich nemen.  

  

WAKZ Stad wordt een plek van nieuwe ontmoetingen  

Het WAKZ haalt de oude, prachtige en monumentale binnenstad van Leiden naar binnen.  

Met een ontwerp en inrichting die kinderen afleidt.  

In het hart van onze Stad ligt het stadscentrum, een centrale ontmoetingsplek als wachtruimte.  

De daarop uitkomende gangen zijn vormgegeven als romantische grachten.  

Er zijn huizen, pleinen en parken. De stadsbeleving zie je ook weer terug in de spreek- en 

behandelkamers.  

Overal komen prints van Leidse stadsgezichten. Op een blinde muur verschijnt een muurdicht, een van 

de attracties van Leiden.   

Door de herkenbare vormgeving wordt de entree laagdrempeliger en voelen kinderen en hun 

begeleiders zich meer op hun gemak. 

Timing                                                                                                                                                  

De verbouwing moet eind 2020 afgerond zijn. Het is de ambitie om begin 2021 met de kindvriendelijke 

inrichting van de vernieuwde afdelingen te kunnen beginnen.  

De Hulpvraag!                                                                                                                             

Het LUMC financiert de verbouwing en alles wat nodig is voor het uitvoeren van de zorgverlening (zoals 

meubilair en apparatuur).                                                                                                             

Dit betekent dat er geen financiële mogelijkheden zijn voor de inrichting van een kindervriendelijke 

omgeving als uitgangspunt voor de polikliniek en dagbehandeling. Voor aankleding van deze 37 

verschillende ruimtes in de Stad zijn enthousiaste donateurs en sponsoren nodig. 

Wat gaan we doen? 

Doordat we door de huidige (Covid) maatregelen maar een beperkt aantal activiteiten kunnen inzetten, 

starten we in het voorjaar. 

De leerlingenraad gaat samen met de school nadenken over welke activiteiten een bijdrage kunnen 

leveren. 

Wij hopen binnenkort een agenda te presenteren waarin u kunt lezen wat we gaan doen. 

  

Voor nu wensen we u een fijne Kerst toe met de hoop dat we volgend jaar weer samen een gezellige 

kerstborrel kunnen organiseren. 

  

Met vriendelijke kerstgroeten, Ed Bossong 
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Vrije (studie)dagen en vakanties schooljaar 2020-2021 

 

Kerstvakantie     19-12-2020 tot en met 03-01-2021 

Studiedag 3    vrijdag 19-02-2021  

Voorjaarsvakantie    20-02-2021 tot en met 28-02-2021 

Paasvakantie    02-04-2021 tot en met 05-04-2021 

Studiedag 4    dinsdag 06-04-2021 

Meivakantie    26-04-2021 tot en met 09-05-2021   

Hemelvaartsdag + dag erna  13 en 14-05-2021 

Studiedag (verplaatst)  maandag 28 juni 2021 

2e Pinksterdag    24-05-2021 

Zomervakantie   16-07-2021 tot en met 29-08-2021 

 

12 uur vrij:    

Vrijdag vóór kerstvakantie  18-12-2020 

 

                                                                                      

 

ZIEK, TE LAAT, DOKTER, ORTHO OF TANDARTS e.d

 
Wilt u een melding doorgeven?  

Dit doet u bij voorkeur via ons communicatiesysteem 

PARRO, regelrecht naar de leerkracht. Het emailadres 

‘ziekmelding’  kunt u ook gebruiken. Natuurlijk zijn wij 

ook telefonisch bereikbaar. 

 
 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie-activiteiten 
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Groep GROEN 

Op maandag 4 januari gaat onze instroomgroep GROEN van start. In deze groep gaan de jongste 

kleuters starten. Een spannende periode voor de kinderen en natuurlijk ook de ouders. 

Juf Ankie en juf Monique zijn er klaar voor en zullen op deze eerste dag na de kerstvakantie Aryana, 

Faas, Bruno en Daniel verwelkomen.                                                                                                                
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Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek  
 
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.  

Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken 

met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn.  

Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze 

leerlingen is en hoe goed onze school het doet.  

Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het 

onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.  

 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 

opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).  

 

       
 

 

 

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.  

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen.  

Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn.  

De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, 

volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere 

statistieken die zij maakt.  

 

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit 

laten weten bij de school.  

De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.  

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en 

rekenen aan het CBS sturen.  

Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens 

(bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de 

plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. 

 

Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders 

actief toestemming geven.  

Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toets gegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u 

bezwaar heeft.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.nl/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
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