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Lindenkrabbels 6, 14 januari 2021 

 
De eerste Lindenkrabbels in het nieuwe jaar. 
Net als andere jaren begin ik met het 
uitspreken van de wens dat u een 
perspectiefrijk jaar zult hebben. 
Iedereen wens ik veel negatieve testresultaten 
en daarnaast veel positieve stappen in 2021. 
We staan met elkaar midden in een bijzondere 
situatie die we nog niet eerder meemaakten.  
Ik wens u allen een gezond 2021 toe! 

 
Trefwoord 
We volgend de lijn die in de kleutergroepen 
worden gehanteerd. In het digitale onderwijs 
zijn we niet met Trefwoord aan de slag. De 
volgorde van de verhalen in de Prentenbijbel 
of de Kijkbijbel nemen we op als bijlage bij 
deze Lindenkrabbels. 

 

 

Kwink 
Net als in de vorige lockdown hebben wij de 
Kwinklessen opgeschort. Er gaat meer dan 
genoeg informatie richting de ouders. 
We pakken deze lessen en de bijbehorende 
informatie weer op als de situatie verandert.   
 

Lockdown en de huidige 
situatie 

Het kabinet verlengt de lockdown met drie 
weken, maar basisscholen mogen misschien al 
eerder, namelijk op 25 januari, hun deuren 
openen. Dit hangt af van het RIVM-onderzoek 
naar de Britse variant van het coronavirus en 
de gevolgen daarvan voor kinderen. We 
vinden het belangrijk dat basisscholen hun     

 

deuren zo snel mogelijk weer kunnen openen, 
mits dat veilig en verantwoord kan voor 
leerlingen en onderwijspersoneel. 

Mogelijk komt er aan het einde van deze week 
meer duidelijkheid over de Britse variant van 
het coronavirus en de gevolgen daarvan voor 
jonge kinderen.  

Zodra we weten hoe we verder gaan na 
volgende week hoort u dat van ons 

De druk op noodopvang die scholen 
organiseren voor kwetsbare leerlingen en voor  
leerlingen van ouders met cruciale beroepen 
neemt toe. We vangen veel meer leerlingen 
op dan tijdens de eerste lockdown in het 
voorjaar.  
 
Hoe ziet een dag op school eruit op dit 
moment? 
Elke dag hebben 6 leerkrachten 
“opvangdienst”. Dit zijn mensen uit 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
Per dagdeel worden de kinderen voor de 
opvang begeleid door leerkrachten uit hun 
eigen bouw. 
De overige leerkrachten zijn op dat moment 
vanaf huis, of soms vanuit school aan het 
videobellen met de leerlingen die thuis zijn en 
geven dan les/nemen de lesstof door. Daar 
waar we in de eerste lockdown per dag 
gemiddeld ongeveer 10-15 leerlingen hadden, 
is dat nu het dubbele. Dat heeft tot gevolg dat 
we zo langzamerhand steeds meer mensen in 
de opvang moeten inzetten en dat het 
thuisonderwijs meer onder druk komt. Als de 
leerkracht in de klas moet opvangen,  
kan hij/zij immers niet gelijktijdig videobellen 
en lesgeven. 
De leerkrachten maken een behoorlijk strak 
schema wanneer zij met welke leerling bellen.  
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Jammer genoeg merken we dat dit wel eens 
mislukt. Soms laat de techniek ons in de steek, 
soms vergeten ouders het tijdstip of vergissen 
ze zich daarin. Dan komt de planning in de 
knel en dat is voor zowel leerlingen, ouders als 
leerkrachten erg lastig. 
 
We zijn allemaal mensen, dus dat kan 
gebeuren, maar ik doe hierbij een oproep om 
op de afgesproken tijd ook het gesprek te 
voeren. De gesprekken zijn niet vrijblijvend. 
Het valt onder de reguliere onderwijstijd! 
 

Lesgeven op afstand 
Met ingang van de komende week gaan de 
groepen 3 tot en met 8 elke dag instructie 
geven. De leerkracht geeft dan steeds een 
groepje les op afstand. De meester of juf dus 
voor de klas en de kinderen in de 
“schoolbankjes” thuis. De groepjes zijn de ene 
keer anders dan de andere keer, omdat de 
leerkrachten dat aanpassen aan de 
onderwijsbehoefte van ieder kind. Als een 
leerkracht “opvangdienst” heeft, dan kan dit 
soms het “instructierooster” in de weg zitten. 
U krijgt de planning per week gestuurd door 
de leerkracht. 
We gaan ervan uit dat de leerlingen op het 
moment van de les ingelogd klaar zitten te 
wachten. Dit is niet vrijblijvend, maar hoort bij 
het gewone onderwijsprogramma. Net als in 
de klas gaan we er van uit dat de kinderen op 
tijd zijn en actief meedoen. 
 
 

De Cito-toetsen 
Normaliter doen de leerlingen rond dit 
moment de Cito-toetsen, de zogeheten 
middentoetsen. Er is ruimte om deze toetsen 
op een later moment te doen, zonder dat dit  
 

 
 
effect heeft op de score. We bezien nog op 
welk moment we de toetsen gaan doen. 

 
Aanmelding vervolgonderwijs 
groep 8 
Ieder ander schooljaar zijn er heel strakke 
protocollen en momenten voor de aanmelding 
voor het vervolgonderwijs voor leerlingen uit 
groep 8. Op dit moment is daar nog geen 
duidelijkheid over. De PO-raad 
(basisonderwijs) is hierover in gesprek met de 
VO-raad (voortgezet onderwijs). Ook hier volgt 
later duidelijkheid over en de 
besturenorganisaties en de minister. 
 
 
Op dit moment krijgen we de planning en het 
rooster nog steeds rond, maar we merken dat 
het steeds lastiger wordt voor zowel sommige 
gezinnen als ook voor ons. 
 
Daarnaast zien we uiteraard ook dat het voor 
u thuis niet altijd meevalt. Diep respect voor 
jullie hoe jullie het voor elkaar krijgen om de 
kinderen op een goede manier te begeleiden. 
Dit in combinatie met het eigen werk, soms 
van beide partners. We begrijpen ook dat hoe 
langer het duurt, hoe lastiger het kan worden.  
 
Namens het team wil ik jullie bedanken voor 
jullie inzet en doorzettingsvermogen. 
 
Laten we hopen dat we niet al te lang meer in 
deze situatie zitten en dat we snel weer in een 
gezonde samenleving leven! 

Aanvragen voor opvang 

De afgelopen dagen komen er per dag steeds 
meerdere aanvragen binnen voor opvang. We 
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vragen u de verzoeken voor noodzakelijke 
opvang voor de volgende week steeds uiterlijk 
vrijdag 20.00 uur in te dienen op het bijgaande 
formulier. 

Als u voor de afgelopen periode een formulier 
heeft ingevuld wil ik vragen een nieuw 
formulier in te vullen voor de komende week.                     
Het formulier is als bijlage meegestuurd. 

 

Met vriendelijke groet,                                    
Jack Lubberman, directeur 

De volgende Lindenkrabbels verschijnt op 4 
februari. 

 

 

 

 


