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Onderwijs Zelftesten
Gelukkig is onze school alweer een tijdje helemaal open. 
We zijn allemaal blij dat de kinderen dagelijks naar school kunnen, 
samen met hun klasgenootjes en samen met hun meester of juf. 

Tot nu toe hebben we 3 groepen één dag thuis gehad op advies 
van de GGD, of wegens klachten van de medewerker, verder hebben 
we alle dagen fysiek onderwijs kunnen bieden. Uiteraard zijn er 
geregeld kinderen afwezig i.v.m. bepaalde klachten. 

In de groepen 5 t/m 8 lukt het ons in de huidige omstandigheden 
om ook effectief afstandsonderwijs aan te bieden, inclusief 
instructies. Het werken met Snappet in deze leerjaren is in 
dit geval een ondersteunende methode. Op deze manier 
lukt het ons om de kinderen van zo goed mogelijk onderwijs 
te voorzien. 

In de andere leeftijdsgroepen ligt dit uitdagender en bieden we 
online leerstof aan en op verzoek bieden we werkpakketten aan. 
 
Ook na de meivakantie hopen we Corona buiten de deuren van 
de school te houden en fysiek onderwijs te blijven geven. 

Zelftesten medewerkers onderwijs

Om Corona ook na de meivakantie buiten 
de school te houden is het belangrijk dat we 
de basisregels blijven volgen. 

Een belangrijk onderdeel hierin is het testen van 
medewerkers en kinderen. 

Onze medewerkers laten zich bij klachten 
testen door de GGD. Zij kunnen gebruikmaken 
van de zogenaamde sneltesten, zodat zij bij een 
negatieve uitslag weer snel naar school kunnen. 
Binnenkort zal de overheid ook zelftesten 
beschikbaar stellen voor de scholen. Met deze 
testen kunnen de medewerkers zichzelf 
preventief testen op Corona. 

Deze mogelijkheid is alleen voor de medewerkers 
beschikbaar. Kinderen worden niet getest door 
de school.

Erkende zelftesten

We merken dat steeds meer ouders hun kinderen
laten testen. Als uw kind klachten heeft die passen 
bij Corona, kunt u uw kind laten testen bij de GGD. 

Inmiddels komen er ook zelftests voor thuis
beschikbaar. Niet alle testen zijn door de GGD 
erkend en gelden als indicator voor uw kind om 
naar school te mogen. Indien deze test is gebruikt 
zullen wij u moeten vragen welke test is gebruikt. 
Alleen de erkende tests zijn geldig. 

Op de site van de Rijksoverheid kunt u zien welke 
testen betrouwbaar en erkend zijn. Deze site vindt 
u op de website van de Rijksoverheid, klik hier.

Uiteraard blijven wij de richtlijnen omtrent 
COVID-19 volgen en zullen wij u tijdig 

informeren bij wijzigingen (onderstaande data 
kan hierdoor afwijken van de jaarplanner).
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De afgelopen periode hebben we cito toetsen, observaties en methodegebonden toetsen afgenomen om de ontwikkeling 
van de kinderen goed te monitoren. Wij herkennen de enorme zorg niet die landelijk is geuit t.a.v. grote en blijvende 
leerachterstanden. Dit is een compliment aan de kinderen, medewerkers en zeker ook aan u als ouder. 

Dit betekent niet dat alle kinderen al op het gewenste niveau zijn maar wel hebben we er vertrouwen in, dat op basis van 
de analyse van de opbrengsten en de plannen die we hebben gemaakt, dat we uw kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen 
de komende periode en eventuele achterstanden kunnen minimaliseren. 

Project levenskunde
Kinderburgemeester Lotte Mollema (leerling groep 7 van IKC Haven48) heeft in haar campagne aandacht gevraagd voor 
kinderyoga en mindfulness. Lotte wil graag kinderen helpen zich rustig te voelen. Ze merkt dat veel kinderen vol zitten 
in hun hoofd. Yoga helpt je om weer een goed gevoel te krijgen en om je beter te kunnen concentreren. 

Samen met een paar andere Meerwerf scholen hebben we een subsidie aangevraagd om alle groepen een lessenreeks 
van 6 yoga en mindfulness lessen aan te bieden. Deze subsidie is toegekend en de lessen starten na de meivakantie en 
worden op de dinsdag en woensdag gegeven.  


