
hoi Marian, 
 
Naar aanleiding van de vergadering heb ik een aantal zaken nagezocht en daarvan hier een 
reactie voor de MR 

1. De impuls/plus klas. Ik heb van Bram begrepen dat er geen online les wordt gegeven. 
Edumare heeft het standpunt dat deze voorzieningen vanwege het bijeenbrengen 
van verschillende cohorten ongewenst is. Als er dus op een andere school iets 
gebeurt in dit verband dan is dat een individuele actie van een leerkracht. (overigens 
valt mad science buiten deze regeling. Dit is buitenschool en zij gedragen zich als de 
sportclub enz) 

2. Het foutloos rekenen. Dit heb ik bij de groepen acht nagevraagd. Er is een 
voorlichting (online) voor ouders geweest. Deze is slechts door 24 deelnemers 
bezocht (maar daar zitten ook de leerkrachten en Ciska bij) Ouders hadden dus op de 
hoogte kunnen zijn. Het aantal sommen kan kloppen, maar daarover het volgende. 
Goede rekenaars presteren hierop niet beter dan zwakke rekenaars. Dat kan met 
nonchalance te maken hebben. Ook de discipline van werk maken heeft er mee te 
maken. Er zijn leerlingen die heel consequent hun opdrachten doen (op school en 
thuis) en dan hebben zij geen 100 sommen te maken. Als leerlingen het zelf laten 
versloffen loopt het aantal opdrachten vanzelf op. Het is wel zo dat als ze meer dan 
75% fout hebben dan volgen er extra opdrachten om te oefenen.  

3. Ten aanzien van thuisonderwijs zijn er uiteraard ook verschillende situaties. Een hele 
klas in quarantaine is anders dan een of enkele leerlingen. We zullen hierover met 
het team spreken en proberen daar de wetmatigheid uit te halen voor de 
verschillende situaties. 

4. De zelftesten. Navraag bij leerteam 6/7/8 leert dat er gewoon conform mijn 
richtlijnen wordt gewerkt. Kinderen krijgen zelftesten mee. Alleen een zelftest thuis 
uitvoeren en bij klachten een test doen. Positief niet op school. Kinderen die geen 
test willen doen maar klachten hebben blijven thuis.  

5.  
6.  
7. tot zover   
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