
 

 Lindenkrabbels nr. 12      21 mei 2021  

  

De zon begint te schijnen.. 
 
Zo langzamerhand zien we wat meer zon. Het 
gaat nog niet zo heel hard, maar er zit 
perspectief in. 
Er zijn ook steeds meer mensen ingeënt tegen 
Corona, het aantal besmettingen daalt, 
hoewel het gevaar nog niet is geweken. 
Zoals u heeft kunnen lezen zijn bestuur, 
medezeggenschapsraad, schoolteam en ik tot 
de conclusie gekomen dat we graag met 
elkaar verder willen waardoor ik de komende 
jaren leiding zal geven aan de school. Met 
ingang van 1 juni ben in vaste dienst van 
Scholengroep Perspectief. 
 
Er stond in deze periode geen Lindenkrabbels 
gepland, maar er is toch een aantal zaken 
waarover ik informatie met u wil delen. 
In deze Lindenkrabbels daarom extra 
informatie over een aantal praktische zaken: 

• Ouderpeiling schooltijden 

• Inspectieonderzoek 

• Werkzaamheden Kerkstraat 
 
De komende week ontvangt u nog informatie 
over Trefwoord en Kwink. 
 
Jack Lubberman, directeur 
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Ouderpeiling schooltijden 

Volgende week dinsdagavond ontvangt u een 

mail met daarin een link naar de peiling over 

schooltijden. 

Er worden 3 keuzes aan u voorgelegd: 

• Het vijf gelijke dagenrooster: 
o  Alle kinderen gaan elke dag 

van 8.30 - 14.00 naar school. 
Groep 1 is op woensdag de 
hele dag vrij. 

 

• Het continurooster zoals we dat op dit 
moment hebben.  

Maandag alle groepen van 8.20 – 14.30  
Dinsdag alle groepen van 8.20 – 14.30  
Woensdag alle groepen van 8.20 - 

12.15  
Donderdag alle groepen van 8.20 – 

14.30  
Vrijdag   groep 1,2,3,4 van 8.20 

– 12.15  
                groep 5,6,7 en 8 van 
8.20 – 14.30 
 

 Het traditionele rooster, zoals we dat 
hiervoor kenden. 

Groep 1 

Maandag 08.25 – 12.00 uur en   
13.10 – 15.15 uur 

Dinsdag  08.25 – 12.00 uur en   
13.10 – 15.15 uur 

Woensdag 08.25 – 12.15 uur 
Donderdag 08.25 – 12.00 uur 

    Vrijdag    08.25 – 12.00 uur 
 

Groep 2 t/m 4 

Maandag 08.25 – 12.00 uur en   
13.10 – 15.15 uur 

Dinsdag  08.25 – 12.00 uur en   
13.10 – 15.15 uur 

Woensdag 08.25 – 12.15 uur 
Donderdag  08.25 – 12.00 uur en   

13.10 – 15.15 uur 
Vrijdag  8.25 – 12.00 uur 
 

Groep 5 t/m 8 

Maandag 08.25 – 12.00 uur en   
13.10 – 15.15 uur 

Dinsdag  08.25 – 12.00 uur en   
13.10 – 15.15 uur 

Woensdag 08.25 – 12.15 uur  
Donderdag  08.25 – 12.00 uur en   

13.10 – 15.15 uur 
Vrijdag   08.25 – 12.00 uur en   

13.10 – 15.15 uur 
 

Voor- en nadelen van de verschillende 
roosters zijn voor iedereen verschillend. 

Wat wij  daarbij voor de kinderen het meest 
belangrijk vinden is dat we een zo stabiel en 
rustig mogelijke situatie creëren waarin zij zich 
zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat 
we gelijke tijden met de andere scholen in de 
wijk zouden hebben. Dat maakt het voor 
ouders, verenigingen en naschoolse 
activiteiten, spelen met vriendjes het meest 
praktisch en gemakkelijk om te regelen. 

De totale onderwijstijd komt in alle varianten 
overeen. Alle drie de roosters voldoen om de 
leerlingen het juiste aantal lesuren gedurende 
de basisschooltijd te kunnen laten. 

Het schoolteam is voorstander van het vijf 
gelijke dagenrooster. 
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Dinsdag 25 mei om 19.30 hebben we een 
Webinar over de tijden.  U kunt dan inloggen 
en meekijken naar de toelichting die ik op de 
roosters geef.  

Na de Webinar gaat de ouderpeiling online. U 
krijgt dan een mail met een link om in te 
loggen om de vragen te beantwoorden.  We 
vragen u dan op korte termijn in te vullen. De 
peiling sluit op vrijdag 28 mei om 12.00 uur. 

Vervolgens overleggen we met het team over 
de ontvangen antwoorden en maandag 31 
mei hebben we hierover overleg.  

Zodra we eruit zijn, willen we dan 
communiceren welke schooltijden we met 
ingang van het nieuwe schooljaar gaan 
hanteren. 

 

Inspectie onderzoek 

Als gevolg van de coronacrisis moeten 

scholen onderwijs verzorgen onder 

moeilijke omstandigheden. De pandemie 

leidt tot aanpassingen in het 

gebruikelijke onderwijs. Om die reden 

voert de onderwijsinspectie voor de 

zomervakantie van 2021 in alle sectoren 

van het onderwijs een themaonderzoek 

uit. In het basisonderwijs voeren ze het 

onderzoek uit op een steekproef van 200 

scholen en de daaraan verbonden 

besturen. Scholengroep Perspectief en 

CBS De Lindenborgh valt in deze 

steekproef, daarom voert de inspecteur 

ook met ons een gesprek. 

Doel van het onderzoek 

Dit themaonderzoek voert de inspectie 

uit om meer zicht te krijgen op de 

gevolgen van de coronacrisis voor de 

ontwikkeling van de leerlingen in het 

basisonderwijs. Hoe zien besturen en 

scholen toe op de ontwikkeling van de 

leerlingen, hoe spelen zij in op de (leer-

)behoeftes van de leerlingen en hoe 

sturen zij op het onderwijs onder 

coronaomstandigheden? Daarnaast doen 

zij onderzoek naar het welbevinden van 

leerlingen, leraren en schoolleiding. 

Bovendien willen zij tijdens dit onderzoek 

graag kansen en succesvolle interventies 

in beeld brengen om goede voorbeelden 

te kunnen delen met het onderwijsveld. 

Hoe ziet het onderzoek eruit? 

Het onderzoek bij het bestuur bestaat 

uit: 
•         een gesprek van circa een uur 

met maximaal 3 vertegenwoordigers van 

het bestuur;  
Het onderzoek bij de school bestaat uit: 
•         gesprekken met de 

schoolleiding/interne begeleider, de 

leraren van groep 2, 4 en 7 en een 

afsluitend gesprek. Het onderzoek 

beslaat in totaal ongeveer 3 uur. 

Daarnaast wordt aan de scholen 

gevraagd om de leerlingen uit de 

groepen 7 en 8 een digitale vragenlijst 

(anoniem) in te laten vullen. De invulling 

van die vragenlijst zal in juni gebeuren. 

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 3 

uur. Het vindt plaats op afstand, dus 

middels gesprekken online. 

Rapportage 

Van dit themaonderzoek ontvangen we 

geen schriftelijke terugkoppeling of 

rapport op school- of bestuursniveau. 

Ook geeft de inspectie geen oordelen. De 

resultaten van het onderzoek gebruiken 

zij voor de Staat van het Onderwijs 

2022. 
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Werkzaamheden Kerkstraat 

Deze week hoorden wij dat de 
werkzaamheden aan de Kerkstraat langer 
duren dan gepland. We zijn geïnformeerd dat 
de planning nu is dat de werkzaamheden op 
11 juni zullen zijn afgerond. 

 

 

Dinsdag studiedag 

Denkt u eraan dat de kinderen dinsdag 25-5 
vrij zijn? Het team heeft dan een studiedag. 

We zien de kinderen dus woensdag weer op 
school. 

We wensen u fijne Pinksterdagen! 
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