
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. 

  

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  

        


