Hellevoetsluis, 29 januari 2021
Betreft: nieuwsbrief week 3
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terugblik schoolweek
Deze week is er een start gemaakt met het (voorzichtig) aanbieden van nieuwe lesstof. We merken
dat er thuis hard wordt gewerkt door de leerlingen en natuurlijk ook door u. We begrijpen dat deze
manier van onderwijs veel vraagt van iedereen en dat het soms niet lukt. Hier is begrip voor. We doen
ons best om met de feedback die de kinderen en u ons geven, het aanbod en het contact aan te
passen.
Afstandsonderwijs vanaf volgende week
Met de kennis van nu gaan we volgende week de laatste week van het afstandsonderwijs en de
sluiting van de scholen in. Of dit ook echt zo is, horen we waarschijnlijk aankomende dinsdag van
onze regering tijdens een persconferentie. Uiteraard informeren we u vervolgens zoals u dat van ons
gewend bent. We hopen voor de kinderen en voor u en natuurlijk ook voor onszelf dat we maandag 8
februari weer (gedeeltelijk) onze deuren mogen openen voor fysiek onderwijs.
Basispoort is belangrijk
Nadrukkelijk vragen we nogmaals aandacht voor het activeren van Basispoort thuis. Basispoort is het
online platform waarop al onze educatieve software staat en waar de leerlingen hun verwerking doen
van taal en rekenen. De leerlingen (groep 4 t/m 8) werken dagelijks hierin op school via de eigen
Chromebook. Om dit ook thuis te kunnen gebruiken is er een actie nodig van u. U heeft hier maanden
geleden al berichten over gehad en gelukkig hebben veel ouders een account aangemaakt. Ouders
die dat nog niet hebben gedaan kunnen dat alsnog doen door in de mailbox te zoeken naar een mail
van nietreageren@basispoort.nl of een mail te sturen naar Wilma Heinrichs via
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl . U krijgt vervolgens een (nieuwe) activatiemail. Controleer ook uw
spambox!
Via deze mail maakt u met uw eigen mailadres een account aan en kiest u een wachtwoord. Met dit
mailadres en dit wachtwoord kunnen de kinderen via hun Chromebook (verder) werken aan hun werk
van school. Ook kan de leerkracht op deze manier de vorderingen volgen en krijgen leerlingen
feedback op hun werk.

Bereikbaarheid school
• Het eerste aanspreekpunt voor u als ouder is de leerkracht van uw zoon of dochter. U kunt de
leerkracht bereiken via mail, Parro en/of TEAMS. Collega’s zijn bereikbaar op hun reguliere
werkdagen van 8:00 uur tot 14:00 uur.
• Het vaste telefoonnummer van school is bereikbaar van 8:00 uur tot 14:00 uur. Bij geen
gehoor graag contact via de mail.
• Voor vragen over de noodopvang, aanmeldingen en afmeldingen kunt u contact opnemen met
Femi Sluimer via femi.sluimer@edumarevpr.nl
• Voor vragen over toegang tot Parro en basispoort kunt u contact opnemen met Wilma
Heinrichs via wilma.heinrichs@edumarevpr.nl
• Vragen over (extra) begeleiding en/of zorg kunt u stellen bij Anne Lammers of Sandra
Bijleveld via H.Boogaardsl-ib@edumarevpr.nl
• Overige vragen kunt u stellen aan Freek Kloeg: freek.kloeg@edumarevpr.nl
Rapporten en gesprekken
Onze leerlingen ontvangen in de week voor de voorjaarsvakantie hun rapport. In het geval dat we
open zijn ontvangen zij deze op de normale manier op papier in hun rapportmapje. Indien we nog
gesloten zijn ontvangt u deze via de mail en/of via het ouderportaal van Parnassys.
(leerlingvolgsysteem). De leerlingen krijgen cijfers en beoordelingen over de periode september - 16
december. In deze periode zijn toetsen afgenomen. De periode van de sluiting van de scholen telt dus
niet mee voor dit rapport.
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Zodra de school weer open is nemen we bij onze leerlingen de middentoetsen van CITO af. We
hebben hier nog ruimte voor t/m eind maart. De uitkomsten van deze toetsen ontvangt u zodra deze
bekend zijn, via het ouderportaal van Parnassys. Deze toetsen gebruiken we om ons onderwijs voor
de aankomende periode weer zo goed mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte van onze leerlingen
en helpt ons om de leerinhoud voor de rest van het schooljaar beter te bepalen.
De gesprekken over het rapport laten we vooralsnog volgens de jaarplanning doorgaan in de week
van 1 maart. U ontvangt tegen die tijd een uitnodiging van de leerkracht om u in te schrijven.
Gesprekken vinden overdag plaats, telefonisch of online.
8 februari studiedag gaat niet door
Onze aankomende studiedag van maandag 8 februari gaat niet door. We geven voorrang aan het
onderwijs aan onze leerlingen. Of er deze dag online onderwijs is of fysiek, horen we waarschijnlijk
aankomende dinsdag.
Adviesgesprekken, groep 8 en eindtoets
De (definitieve) adviesgesprekken voor groep 8 vinden plaats na de voorjaarsvakantie. Achter de
schermen zijn we al bezig met de voorbereidingen voor een passend afscheid en een mooi einde van
onze groep 8. We willen een afscheid organiseren dat onder (bijna) alle omstandigheden door kan
gaan waarbij de leerlingen, samen met hun gezin, hun klasgenootjes en de leerkrachten feestelijk en
gezamenlijk de basisschooltijd kunnen afsluiten. Het zal anders zijn dan in ‘normale’ jaren maar
gelukkig hebben we onze ervaring van vorig jaar. Ook toen was er een spectaculair afscheid en
hebben de leerlingen en hun ouders een prachtige dag beleeft met elkaar.
Over het kamp van groep 8 nemen we uiterlijk in de week voor de meivakantie definitief een besluit.
Ouders van groep 8 ontvangen binnenkort een brief met uitgebreidere informatie. Zoals het er nu naar
uitziet gaat de eindtoets van groep 8 gewoon door. In ons geval is dit de IEP eindtoets. Deze staat
gepland op 20 en 21 april.
Open dagen voortgezet onderwijs
https://edumarevpr.nl/opendagen-vo/
Website jongerenhulp vanuit Schoolmaatschappelijk werk
https://jongerenhulponline.nl/
Tot slot
Het is afwachten of we vanaf 8 februari weer terugkeren naar de normale situatie. We verwachten dat
onze regering daar aankomende dinsdag uitspraken over zal doen. We houden rekening met
verschillende scenario’s en bereiden ons alvast voor op een (gedeeltelijke) opening en denken na
over de consequenties voor de rest van het schooljaar. Uiteraard houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van naasten
beterschap en een spoedig herstel. We wensen u samen met uw gezin een heel fijn weekend toe.
We hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft horen wij dat graag van
u.
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!
Vriendelijke groet,
Femi Sluimer en Freek Kloeg
Directie Hendrik Boogaardschool
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