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Basisscholen volledig open vanaf 8 juni...? 
Op 18 mei hebben we een bericht gemaild met de planning van de cohorten tot het einde 
schooljaar. Mocht het basisonderwijs NIET volledig opengaan, dan houden we deze indeling 
aan. 
 
De regering heeft het plan uitgesproken, om het basisonderwijs vanaf 8 juni volledig open te 
laten gaan, tenzij vanuit onderzoek blijkt dat dit niet verantwoord is. Het definitieve besluit 
hierover wordt in week 23 (1-5 juni) bekend gemaakt. 
 
Op dit moment zijn de protocollen over de volledige opening nog niet gepubliceerd. 
Hiermee kunnen we dus nog niet aan het werk of informatie delen. 
 
Wat wel bekend is gemaakt (bron rijksoverheid): 



Basisscholen gaan vanaf 8 juni volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de 

verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Alle 

leerlingen gaan dus weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM voorschriften. 

Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende 

maatregelen:  

 Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

 Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 

 De school let erop dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

 Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep. 

 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

We hopen volgende week u meer informatie te kunnen geven over de werkwijze vanaf 8 
juni. 
 
We zijn ons ervan bewust dat het voor u als ouder niet prettig is om nog niet te weten hoe 
het vanaf 8 juni verloopt. Dit ligt echter buiten onze macht. 
De afgelopen periode, vanaf de sluiting van de scholing op 16 maart tot nu, hebben we ons 
ingespannen om u zo goed mogelijk te informeren en helpen.  
Velen van u hebben contact gezocht via mail om vragen te stellen en informatie uit te 
wisselen. Dit contact vonden we erg prettig, omdat dit een beeld gaf hoe u thuis het 
onderwijs op afstand heeft ervaren. Hierdoor konden we onze plannen bijstellen en door 
ontwikkelen.  
Heeft u op dit moment de behoefte om vragen te stellen of uw ervaringen te delen, dan 
nodigen we u van harte uit dit te mailen naar onze locatie coördinator Marjan Wolterink op 
mailadres: directie@mennoterbraakschool.nl  
 
Planning activiteiten en onderwijskundige zaken 
In deze periode zouden we normaal gesproken op schoolreis gaan en oefenen voor het 
Menno Moment. Al deze activiteiten kunnen niet doorgaan i.v.m de huidige richtlijnen van 
het RIVM.  
In overleg met de MR zijn we een planning aan het maken wat kan en mag. Uitgangspunt bij 
deze besluitvorming is: 

 Veiligheid 

 Eenduidige aanpak  

 Bijzondere positie groep 8  
In praktijk zijn we dus bezig met de opzet voor het afscheid groep 8 en de laatste schooldag. 
Indien we hierover meer weten, delen we deze informatie. 
Daarbij gaat de MR en de OR samen in gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage. In het 
nieuwe schooljaar wordt hierover meer bekend gemaakt. 
 
Onderwijskundig zijn we ook aan het kijken wat de beste werkwijze is voor deze periode: 
welke informatie levert ons het werken in de klas op, hoe gaan we om met de toetsen en 
rapporten, groepsplannen en handelingsplannen, 10 min. gesprekken.   
 

mailto:directie@mennoterbraakschool.nl


Heeft u het rapportfolio nog thuis? Dan vragen we u dit zo spoedig mogelijk mee te geven 
naar school. Vergeet u niet uw handtekening te zetten? 
 
Verkeersexamen groep 7 en 8 
Dit schooljaar is het verkeersexamen gepland voor de groepen 7 en 8. Het praktijkexamen 
zal niet worden georganiseerd. 
Het theoretisch examen wordt digitaal gemaakt. Dit is ingepland op maandag 15 juni.  
 
Formatie 2020 2021  
In deze periode wordt duidelijk hoeveel leerlingen aangemeld worden/zijn in het nieuwe 
schooljaar. Op basis van deze aantallen wordt de formatie toegekend aan de school.  
In ons geval betekent het leerlingenaantal (zoals dit nu bekend is) dat we 7 groepen kunnen 
formeren. Wij hebben wederom besloten om de werkdruk gelden van het volgende 
schooljaar in te zetten voor het formeren van de 8e groep. Volgend schooljaar zullen we dus 
starten met 2 kleutergroepen en vervolgens enkele groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8.  
In het schoolformatieplan worden de organisatie en te maken keuzes verder uitgewerkt.   
Dit plan zal in de MR besproken worden.   
De invulling welke leerkracht voor welke groep komt te staan zal ook hierin worden 
beschreven. Zodra dit bekend is delen we dit met u als ouder.  
  
Medezeggenschapsraad  
De afgelopen periode hebben er geen fysieke vergaderingen plaatsgevonden binnen de 
medezeggenschapsraad.  
Wel is de MR betrokken geweest bij de totstandkoming van het protocol herstart onderwijs 
11 mei. 
Daarnaast hebben zij meegedacht over de werkwijze met betrekking tot de activiteiten tot 
einde schooljaar.  
De volgende agendapunten zullen dit schooljaar nog worden geagendeerd: het 
werkverdelingsplan, het schoolformatieplan, het bestedingsplan werkdrukmiddelen 2020 
2021 en de verantwoording bestedingsplan werkdrukmiddelen 2019 2020. 
 

Vormingsonderwijs: GVO en HVO groep 7 en 8 schooljaar 2020-2021  
“Ook kinderen hebben levensvragen.” Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen 
antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, 
geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de 
buren naar de kerk gaan of juist niet. En waarom we bijvoorbeeld kerstmis vieren….  
Dienstencentrum GVO en HVO biedt ook voor het schooljaar 2020-2021 lessen aan:  
In groep 7 zijn de kinderen in de gelegenheid een lesuur per week deel te nemen aan lessen 
over godsdienstig vormingsonderwijs. Dit is het zgn. GVO.   
In groep 8 krijgen de kinderen lessen in Humanistisch Vormend Onderwijs. Het zgn. HVO.   
Zowel het GVO als HVO wordt door extern deskundige en gekwalificeerde personen 
onderwezen.  
In de bijlage vindt u aanvullende informatie.  
Ouders die niet willen dat hun kinderen deze lessen volgen dienen dit, voor aanvang van het 
schooljaar, aan de leerkracht(en) kenbaar te maken.  
 



Nieuws vanuit het gemeente Berkelland-Preventie Platform Jeugd 
Ook jij en je kind hebben te maken met maatregelen en afspraken in verband met het corona 

virus. Het preventieplatform jeugd (PPJ) voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre 

en Winterswijk heeft een overzicht gemaakt met een aantal linkjes naar websites met 

informatie en tips om de komende tijd goed met elkaar door te komen. Voor kinderen, 

pubers en ouders.  De info zal regelmatig vernieuwd worden. Neem eens een kijkje op    

https://preventieplatformjeugd.nl/coronavirus-covid-19 

Avond4 Daagse 

De Eibergse IJsvereniging organiseert dit jaar geen avond4daagse. Houdt u wel van 

wandelen, dan is de Home Edition misschien iets voor u. Met behulp van e routes in een 

speciale app kunt u toch 2,5 5 of 10 km wandelen. Er zijn wel kosten aan verbonden! Meer 

informatie is te vinden op de site:  

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
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