
 

 

1 

 

     

                                                 
BundersInfo  17                         20 januari  2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De persconferentie van hedenmiddag luidt verdere beperkingen in: avondklok, reizen, elkaar ontmoeten. 

Voor ons onderwijs verandert er vooralsnog niet zo veel. Maar wat we samen volop nodig zullen hebben is vertrouwen en 

geduld. Vertrouwen in elkaar en geduld met elkaar. 

Gisteren hebben wij als directeuren van Stichting BOOM-scholen overlegd over de stand van zaken van ons onderwijs. 

Per school zijn er verschillen in aantallen van opvang en vormen van onderwijs. Ons bestuur geeft ons de ruimte om 

binnen de kabinets- en RIVM-kaders ons onderwijs zo goed als mogelijk op onze schoolsituatie aan te passen. Dat gaat 

dus om uw situatie, die van uw kinderen en die van ons team. 

Met de MR hebben wij wekelijks contact en wisselen wij ervaringen uit met ons doel het onderwijs en de opvang zo 

passend mogelijk te maken. We ervaren dat dat heel moeilijk is: voor u thuis en voor ons op school. 

De beperkingen zullen nog een tijd aanhouden, laten wij er samen onze schouders onder blijven zetten. 

 

Noodopvang: 

voor de noodopvang hanteren wij onderstaande volgorde: 

• kinderen in een kwetsbare positie vangen wij indien nodig alle dagen van de week op; 

• kinderen van ouders van een gezin die beiden een cruciaal beroep vervullen vangen wij eveneens op. 

• Voor alle andere aanvragen kijken wij wat wij maximaal kunnen betekenen.  

Noodopvang is geen vanzelfsprekendheid. Noodopvang is beschikbaar als het echt niet anders kan en daar is 

een grens aan verbonden voor wat betreft onze capaciteit.  

 

Dit maakt dat wij voor de week van 25 januari opnieuw inventariseren wat wij maximaal kunnen betekenen voor u. 

Indien u van noodopvang gebruik moet maken kunt u dat aanvragen, ook al heeft u dat al eerder gedaan, bij 

Leergroep I: Mariëlle van Oorschot 

Leergroep II: Léon op ’t Hoog, ook via SchouderCom 

Leergroep III: Suzanne Marinussen 

Op basis hiervan maken wij nieuwe indelingen voor de week van 25 januari. 

Léon vervangt Lieke Bluijs, zij is vanaf 25 januari met zwangerschapsverlof. 

 

Op maandag 25 januari kan uw kind(eren) hun werk van deze week weer inleveren en het werk voor die week ophalen. 

Dat kan tussen 08.30 en 10.00 uur. Mocht u nog een verzoek hebben voor een laptop laat u dat dan weten aan Karin 

Boonman: k.boonman@stgboom.nl 

 

Studiedag 3 februari: 

deze komt te vervallen, zodat wij het onderwijs én de noodopvang kunnen voortzetten. 

 

Toetsen, Voortgangsgesprekken en adviezen Voortgezet Onderwijs: 

omdat er geen sprake is van regulier onderwijs kan er op dit moment niet getoetst worden. Dat geldt voor alle leerjaren. 

Wij bespreken momenteel hoe wij de Voortgangsgesprekken vorm kunnen geven. U krijgt daar nog bericht over. 

 

Het schooladvies voor leerlingen van leerjaar 8 wordt door de leerkrachten van Leergroep III samengesteld. Binnen onze 

Stichting BOOM is afgesproken dat wij ‘kansrijk adviseren’, iets wat wij als Bunders overigens al jaren doen. 

Per 1 maart moet het schooladvies aan het Voortgezet Onderwijs kenbaar worden gemaakt. Als uw kind in leerjaar 8 zit 

krijgt u hier nog aanvullende informatie vanuit de Leergroep III over. 

 

Tot slot:  

de vooruitzichten zijn ondanks de start van de vaccinaties, nog steeds zorgwekkend. U mag er op rekenen dat wij alles 

doen wat in onze mogelijkheden ligt om én onderwijs op afstand zo goed als mogelijk vorm te geven én de noodopvang 

te organiseren.  

Wij wensen u sterkte, geduld maar ook plezier met het werken met uw kind(eren) thuis. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens ons team, 

Gerard Molenkamp,  

schoolleider. 
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