
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 8, 16 april 2021 
 

 
 
Volgende week is het zover: In heel Nederland wordt de eindtoets bij groep 8 afgenomen. 

Op de Tandem maken we gebruik van de IEP-toets. Deze eindtoets meet de verplichte 

vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen we 

inzicht welk niveau leerlingen beheersen. Door de prestaties van leerlingen te meten langs een 

onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn of haar medeleerlingen, kan goed in kaart 

worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van 

ieder kind is. 

De eindtoets geeft als resultaat een schooladvies voor het 

voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is, 

naast het reeds gegeven schooladvies van de leerkracht 

een tweede, objectief gegeven dat dit schooladvies moet 

bevestigen. Meestal resulteert het niet in een afwijkend 

advies. 

Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van 

de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op 

de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden 

die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. 

als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers de resultaten, en deze invloed ligt voor een 

deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.  

 

 
 

Er zijn veel regeltjes waar we ons allemaal nog steeds aan moeten houden en het is een hele 

puzzel om hier aan te kunnen voldoen en bijvoorbeeld alle groepen onafhankelijk van elkaar te 

laten pauzeren. 

We denken dat alle ouders/verzorgers wel weten wat er allemaal wel en niet kan; we verwijzen 

hiervoor naar de nieuwsbrief van 12 maart 2021, waar dit nauwkeurig in beschreven is. 

 

Zelftest 

Naar verwachting komen volgende week de eerste zelftesten beschikbaar. Scholen 

krijgen deze dan toegestuurd. Deze zelftests zijn bedoeld voor de 

schoolmedewerkers en in GEEN GEVAL voor de schoolkinderen. U hoeft dus niet 

bang te zijn dat wij ze zullen gebruiken om Tandemkinderen te testen. Hiervoor zijn 

we ten eerste medisch niet bevoegd, maar ook juridisch gezien niet. Het testen  

(net zoals alle medische handelingen) valt onder verantwoordelijkheid van de ouders. 

Indien wij vermoeden dat een kind iets onder de leden heeft, zoals verkoudheid, 

koorts, misselijkheid of algehele ongesteldheid, zullen we (zoals we altijd al doen) contact 

opnemen met betreffende ouders om te bespreken hoe we gaan handelen. In veel gevallen 

betekent het dat we ouders vragen hun kind op te komen halen. 

 

Eindtoets groep 8 

 

Corona en Zelftest 

Fijn dat alle ouders zo fantastisch meewerken en denken. 
Dit zorgt ervoor dat we (in tegenstelling tot veel andere scholen) bijna geen kinderen naar huis hoeven te 

zenden, of klassen in quarantaine hebben moeten plaatsen. 
 



Medewerkers met een positieve zelftestuitslag gaan thuis in quarantaine én naar een teststraat 

van GGD Hollands Noorden. Met de zelftesten worden 

besmettingen sneller opgespoord en uitbraken zo veel 

mogelijk voorkomen. En dat heeft weer als voordeel dat het 

fysieke onderwijs hierdoor beter mogelijk blijft. 

  

Leerlingen in het basisonderwijs kunnen terecht voor een 

kindertest in de GGD-teststraat. 

 

 
 
Dan zit uw kind thuis; wanneer moet er dan schoolwerk gemaakt worden? Als er sprake is van 

klachten dan is uw kind misschien sowieso niet in staat om schoolwerk te maken, en dat 

verlangen we dan ook niet. Ook als het om slechts 1 dagje thuis gaat, omdat we bijvoorbeeld 

op een testuitslag zitten te wachten, bestaat het maken van schoolwerk voornamelijk uit 

afmaken van werk en oefenen van lesstof via de bekende oefensoftware. 

Het wordt een ander verhaal als er daadwerkelijk sprake is van een quarantaine waarbij een 

kind of de groep (zonder klachten) 5 tot 10 dagen thuis dient te blijven. Voor deze situatie is 

op voorhand een werkpakket verstrekt met een algemene planning, waarmee uw kind aan de 

slag kan. Aanvullende informatie wordt per groep door de leerkracht via Parro aangeleverd. Als 

een gehele groep thuis zit bekijken we of het mogelijk is weer online lessen te organiseren. 

Hierbij zijn we afhankelijk van beschikbare leerkrachten. Uiteraard bestaat steeds de 

mogelijkheid contact op te nemen met school als iets niet duidelijk is. 

We hopen dat we niet over hoeven te gaan tot deze maatregelen, want dat betekent dat 

iedereen gezond blijft!        

  

 
 

Sinds de Corona pandemie en het uit veiligheidsoverwegingen zoveel mogelijk weren van 

ouders/verzorgers en derden uit onze school, lopen de meeste directe contacten tussen ouders 

en leerkrachten via een kort gesprek door het hek bij aanvang of einde van de schooltijd. 

Verder vindt er contact plaats via de telefoon of via app- of mailverkeer tussen ouders en 

leerkrachten. Ook vinden er online of fysiek op school oudergesprekken plaats (bv naar 

aanleiding van de rapportage, zoals binnenkort het geval is). 

Verder houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van het reilen en zeilen op 

school via de nieuwsbrief en de PARRO-berichten die de leerkrachten regelmatig 

sturen naar de groep. 

Soms is dit niet genoeg. Als ouder/verzorger zie en hoor je soms dingen 

waar je vraagtekens bij zet. Vervolgens ga je je zorgen maken en wil je 

graag een antwoord en/of een oplossing. Wat is de beste weg om je 

zorgen te uiten en/of je vraag te stellen? Daarover kunnen we kort zijn. 

Neem direct contact op met school! 

De eerste contactpersoon is meestal de leerkracht van uw kind. Hij/zij is de 

aangewezen persoon om het over zaken te hebben waar u zich zorgen over 

maakt, met name als het uw eigen kind aangaat. Stuur dus een mailtje naar de 

leerkracht of bel even naar school. De leerkracht maakt dan graag een persoonlijke afspraak 

(online of fysiek (maar op afstand)) met u om uw vragen te beantwoorden en/of uw zorgen te 

bespreken. 

Gaat het over algemene schoolzaken, dan verwijst de leerkracht u graag door naar de directie, 

de intern begeleider of de administratie. U kunt uiteraard ook 

rechtstreeks contact opnemen: 

Ons telefoonnummer is 0229 – 27 01 08 

Of stuur een mailtje:  

Ids de Haan: directie@jenaplan-detandem.nl,  

Annemiek Heilig (IB): aheilig@jenaplan-detandem.nl 

Alette Schaafsma (ADMI): administratie@jenaplan-detandem.nl   

 

   

Mijn kind zit thuis. Moet het nu schoolwerk maken? 

Ik maak me zorgen, hoe en bij wie stel ik mijn vraag?  

mailto:directie@jenaplan-detandem.nl
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GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het 

welzijn van 0 t/m 11 jarige kinderen uit de regio Noord-

Holland Noord. Helpt u mee? Ga naar 

www.kindermonitorHN.nl en vul de vragenlijst anoniem in. 

Eén op de 15 deelnemers wint een bol.com bon t.w.v. €10 

en onder alle deelnemers worden 4 weekendjes weg naar 

keuze verloot t.w.v. €250. Deze vragenlijst brengt de 

gezondheid en het welzijn van de jongste inwoners in 

beeld. Zeker in deze Corona crisis is inzicht in de 

gezondheid erg belangrijk! De resultaten worden door GGD 

HN en gemeenten gebruikt als input voor het 

gezondheidsbeleid.  

Ga voor meer informatie over het onderzoek naar 

www.ggdhn.nl/kindermonitor. 
 

 
 

Quinten Veerman van de Kangoeroes heeft een brief 

gestuurd naar de directie omdat hij een plan heeft 

(zie hiernaast). 

 

We werken als school graag mee om dergelijke 

initiatieven te steunen. Het geeft blijk van een grote 

maatschappelijke betrokkenheid bij de kinderen en 

dat waarderen we! 

Hoe gaan we helpen? 

De heitjes voor karweitjes kunnen de kinderen 

allemaal zelf regelen en het verdiende geld dat ze 

willen doneren kunnen ze inleveren bij Quinten, die 

er een speciale kas voor bewaart! 

Deze actie start direct en kunnen de kinderen wat ons betreft volhouden tot het einde van het 

schooljaar…  

Een andere actie voor dit doel is het inleveren van 

statiegeldflessen op school. Dat kan bij de poorten in een speciale 

verzamelzak. Deze actie start direct na de meivakantie op maandag 

10 mei en duurt t/m vrijdag 22 mei. 

 

We hopen dat u de actie van Quinten ook wilt steunen! Namens 

hem en het WNF alvast hartelijk dank!  

Aan het einde van het schooljaar zullen we al het verzamelde geld 

overmaken aan het WNF.   

 

 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gedaan van de plannen die er zijn om onze 

noodlokalen te vervangen voor permanente huisvesting en de nieuwbouwplannen die hiermee 

gepaard gaan.  

Na jaren van overleg met de gemeente Hoorn, is er nu (schooljaar 2021-2022) namelijk zicht 

op dat er nieuwbouw komt, waarbij we met 8 groepen gebruik kunnen maken van één 

gebouw, wellicht zelfs met een extra multifunctioneel lokaal. 

In een dermate groot bouwproces zijn er verschillende zaken die ervoor kunnen zorgen dat de 

planning moet worden bijgesteld. Zo ook in ons geval: de benodigde gemeentelijke 

vergunningen laten op zich wachten, waardoor de verbouwing nu al vertraging heeft 

opgelopen…  

Kindermonitor 

Quinten heeft een plan! 

Vervolg bouwplannen en tijdelijke herhuisvesting 

 

http://www.kindermonitorhn.nl/
http://www.ggdhn.nl/kindermonitor


Zoals het er naar uitziet zullen de eerste werkzaamheden pas na de herfstvakantie 2021 

kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat het huidige bijgebouw voorlopig blijft staan en ook de 

tijdelijke herhuisvesting van de Dingo’s en Kowari’s tot nader order wordt uitgesteld. 

We houden u op de hoogte van ontwikkelingen en evt. wijzigingen en hopen ondertussen dat u 

net zo enthousiast bent over de komst van 3 (mogelijk zelfs 4) nieuwe, moderne lokalen voor 

onze Jenaplanschool!  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

’s Morgens en ’s middags bij het brengen en halen van de kinderen (vooral 

bij het kleuterhek) is het soms behoorlijk druk. Logisch dat we dan met z’n 

allen de geldende veiligheidsmaatregelen (afstand houden en evt. dragen 

van een mondkapje) even uit het oog verliezen. Bij deze vragen we u er de 

komende periode nog even extra op te letten! 

Samen tegen Corona!   

 

 
 
Di 20 en wo 21 apr Eindtoets groep 8 (IEP) 

24 apr t/m 9 mei Meivakantie 

Do 13 en vr 14 mei Hemelvaartvakantie 

Ma 24 mei 2e Pinksterdag 

 

Het lijkt alsof er bijna niets anders te melden is in de agenda dan de vakanties… Helaas zijn 

bijna alle activiteiten die normaal gesproken in deze periode plaats vinden geannuleerd.  

Denk hierbij aan alle school-sporttoernooien, wandelevenementen en culturele uitstapjes. 

Helaas, het is niet anders…  

 

Fijn weekend allemaal! 
 

 

     

Afstand houden en een mondkapje op graag 

Agenda 


