
 

 
  

Beste ouder, verzorger, 
 
We willen u graag op de hoogte houden van hoe wij binnen onze scholen omgaan met een aantal 
zaken die er op dit moment spelen. In deze brief kunt u lezen welke afspraken er zijn gemaakt 
rondom ons onderwijs tijdens en na de sluiting van de scholen. 
 
Heropening van de scholen 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de scholen terug open mogen. We gaan uit van 8 
februari, waardoor we nog 4 dagen onderwijs op school kunnen geven voor de start van de 
voorjaarsvakantie. Indien de scholen op 8 februari terug open mogen, dan gebruiken we de dagen 
voor de voorjaarsvakantie om te kijken hoever uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling en of er 
sprake is van een eventuele leerachterstand. Verder gebruiken we deze dagen voor herhaling van de 
leerstof en voor het werken aan groepsvorming en een positief klasklimaat. De groep is immers een 
tijdje uit elkaar geweest. Op deze manier kunnen we na de voorjaarsvakantie direct goed van start!  
Ook na de voorjaarsvakantie ligt de nadruk in eerste instantie op het automatiseren van de leerstof 
in plaats van meteen toetsen. Al snel zal de leerkracht zicht hebben op de eventuele gevolgen van 
het thuisonderwijs voor uw kind. Dit vormt dan de basis van het aanbod van de lesstof en waar 
vooral de aandacht op gericht zal worden. 
 
Cito-toetsen voor alle groepen 
Normaalgesproken worden rond deze tijd van het schooljaar de Cito midden-toetsen afgenomen 
voor alle groepen. Omdat we nu in een situatie zitten van thuisonderwijs en noodopvang, hebben we 
besloten deze periode geen Cito-toetsen af te nemen. Vanuit diverse organisaties is aan Cito 
gevraagd landelijke richtlijnen hiervoor op te stellen. Vanuit Omnis sluiten wij ons aan bij deze 
richtlijnen. 
Vooralsnog hebben we het voornemen dit jaar de Cito eind-toetsen voor alle groepen in de maand 
juni af te nemen. De kinderen hebben dan hopelijk weer enkele maanden onderwijs op school 
kunnen volgen en eventuele ontstane leerachterstanden in kunnen halen. 
 
Eindtoets groep 8 
Minister Slob van onderwijs heeft alle scholen verzocht dit jaar wel de eindtoets voor groep 8 af te 
nemen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de start van het reguliere onderwijs voor groep 8. Ons 
voornemen is op dit verzoek in te gaan en de IEP eindtoets af te nemen. De resultaten hiervan 
kunnen nooit leiden tot een lager advies dan al reeds gegeven was. 
 
Portfolio (rapporten) 
We zijn gewend dat na deze periode van toetsen de portfolio’s mee naar huis gaan, zodat u als ouder 
kunt zien hoe uw kind ervoor staat. 
Er is afgesproken dat er op het hiervoor geplande moment geen portfolio mee naar huis gaat. Dit 
omdat er geen toetsen in de juiste onderwijsomstandigheden zijn afgenomen. Uw kind krijgt aan het 
eind van het schooljaar het portfolio mee, waarin alle resultaten van het hele schooljaar worden 
opgenomen.  



 

 
  

 
Ouder/kindgesprekken 
Aansluitend vindt er normaal gesproken in deze periode ook een ouder-kindgesprek plaats. Ook dit 
doen we anders. De leerkracht benadert u voor de voorjaarsvakantie voor een contactmoment om te 
bespreken hoe het met uw kind gaat. Dit contact verloopt telefonisch of via videobellen.  
 
 
We vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt altijd contact opnemen 
met uw leerkracht of met één van ons indien u vragen hebt.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Stan Meulblok en Saskia Delies 
Directie Omnis 

 


