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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Terugblik heropening onderwijs 8 februari  

o Afname Cito-toetsen groep 1 t/m 7 

o Aanmelden leerlingen schooljaar 2021-2022  

 

 

 

Terugblik heropening onderwijs 8 februari   

Het was fijn om maandag bijna alle leerlingen weer te mogen verwelkomen op De 

Brembocht.  

 

Beslisboom  

In het weekend hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe ‘snotneusbeleid’ vanuit het 

RIVM. De beslisboom die we hebben verzonden via Parro kan helpend zijn wanneer u 

twijfelt over het wel of niet naar school laten gaan van uw zoon of dochter.  

https://www.boink.info/beslisboom  

 

Contact in de carnavalsvakantie bij positieve COVID-19 test 

Ook in de vakantieperiode dient een positieve test van een leerling direct te worden gemeld 

aan de school. Dit kan via het algemene mailadres van de school: brembocht@veldvest.nl. 

Wij overleggen steeds met de GGD en volgen de dan actuele maatregelen en adviezen op.  

Het (wel of niet) laten testen van uw kind(eren) is uiteraard een keuze en 

verantwoordelijkheid van u als ouder(s). U vraagt zelf de test aan en gaat zelf met uw kind 

naar de teststraat. Indien uw kinderen niet getest worden, houdt dit automatisch een 

quarantaine van 10 dagen in. 

 

‘Onderwijs op afstand’ groep 3 t/m 8 categorie: thuis en niet ziek 

Wanneer een leerling uit groep 3 t/m 8 thuis moet blijven, en niet ziek is, dan neemt deze 

leerling via MSTeams deel aan verschillende instructiemomenten van de groep. De 

leerkracht bekijkt tijdens het voorbereiden van de lessen voor de volgende dag welke 

(instructie)lessen belangrijk zijn. Voor deze lessen wordt een Teamsvergadering aangemaakt.  

Leerlingen die gedurende de schooldag opgehaald worden vanwege klachten, kunnen 

(indien ze niet ziek zijn) vanaf de volgende dag deelnemen aan deze instructiemomenten.  
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De leerkracht stemt met de leerling via MSTeams af welke opdrachten er nog meer kunnen 

worden gemaakt.  

 

Ventilatie in klaslokalen 

In oktober 2020 hebben wij u geïnformeerd over het binnenklimaat op De Brembocht. De 

luchtverversing, met behulp van verse buitenlucht door de WTW-units op het dak, voldoet 

aan de gestelde eisen. Op basis van zichtbare monitoring van het CO2-niveau, wordt het 

klaslokaal van verse buitenlucht voorzien. Vooral tijdens deze koude dagen is dit een 

prettige manier van ventileren. Naast deze mechanische ventilatie is het openen van een 

klein raampje voldoende, waardoor de temperatuur in de klas behaaglijk blijft.   

 

Mondkapjes  

De leerkrachten en leerlingen van groep 7 en 8 dragen onder schooltijd wanneer zij zich 

bewegen, door en rond de school, een mondkapje. Wij vragen u als ouder om ook 

mondkapje te dragen buiten rondom de school en op het ‘Kus & Zwaai – pad’.  

 

Opstelling groep 7 en 8 

Inmiddels zijn de leerlingen van groep 7 en 8 ook gewend aan de ‘nieuwe’ klas. Door de 

groepen op deze manier te spreiden doen we er alles aan om gedurende de dag het contact 

tussen de subgroepen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is er veel verkeersruimte voor 

de leerkracht om leerlingen te helpen op afstand.   
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Afname Cito-toetsen groep 1 t/m 7  

In maart staan de uitstelde Cito-toetsen voor de groepen 1 t/m 7 op de planning.  De 

uitslagen van de toetsen gebruiken we als 0-meting na deze periode van ‘Onderwijs op 

afstand’. Het betreft de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen/begrijpend luisteren en 

spelling. Om de leesvaardigheid in beeld te brengen gebruiken we de DMT (drie minuten 

toets voor woorden) en de AVI (zinnen – verhalen).  

Om de leerlingen hierop voor te bereiden, zodat ze weten wat ze te wachten staat qua 

vraagstelling en soorten opdrachten, oefenen we de vraagstelling. Op deze manier zijn ze 

vertrouwd met de manier van werken.  

De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd op leerlingniveau, groepsniveau en 

schoolniveau. Op basis van de analyse wordt het onderwijs voor de komende periode 

bepaald.  De resultaten worden verwerkt in Parnassys en tijdens aankomende 

oudergesprekken met u besproken. 

 

 

Aanmeldingen leerlingen schooljaar 2021-2022 

Ondertussen staan de meeste kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden en starten op 

basisschool De Brembocht ingeschreven. We hebben het vermoeden dat we nog enkele 

leerlingen missen. Het aantal leerlingen bepaald mede de omvang van de formatie (aantal 

leerkrachten op de school). Het is dan ook zeer prettig als we het nieuwe leerlingenaantal 

voor het nieuwe schooljaar tijdig (liefst vóór april) in beeld te hebben.  

De eerste voorbereidingen voor schooljaar 2021-2022 worden al getroffen, middels 

begrotingsbesprekingen met het bestuur.  
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Mocht u uw kind(eren) willen inschrijven, kunt u contact opnemen met de administratie via 

www.brembocht.nl of via het telefoonnummer van De Brembocht 040-2536489. 

Wanneer u gaat verhuizen en uw kinderen voor 1-10-2021 naar een andere school gaan, dan 

zijn wij hier ook graag tijdig van op de hoogte. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van 

uw kind.  

http://www.brembocht.nl/

