
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 9, 21 mei 2021 
 

 
 
Als ouder/verzorger met een kind of meerdere kinderen die 

onze school bezoeken kunt u uw mening geven over de 

kwaliteit van onze school en het onderwijs dat we bieden. Wij 

doen daar 2-jaarlijks onderzoek naar. Vorige week heeft u via 

uw e-mail adres een verzoek gekregen om mee te doen aan 

deze tevredenheidspeiling. U kon tot vandaag reageren.  

Omdat we geconstateerd hebben dat nog niet heel veel ouders 

eraan toe zijn gekomen de enquête even in te vullen, zullen 

we dinsdag aanstaande een herhaalverzoek sturen. Dan heeft 

u tot vrijdag 28 mei de tijd. Alvast hartelijk dank voor uw moeite. Met de resultaten van het 

onderzoek kunnen we de kwaliteit van de school en het geboden onderwijs nog beter 

afstemmen op de behoeften die er zijn.  

 

 
 

De coronacrisis duurt voort. Veel Hoornse inwoners worden 

financieel geraakt door corona: minder klanten, minder werk of 

minder inkomsten. Om u te helpen in deze moeilijke tijden biedt 

1.Hoorn hulp aan. U kunt de Tijdelijke Ondersteuning 

Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling) aanvragen. U komt hiervoor 

in aanmerking als 

• u door corona 30% minder inkomsten heeft; 

• moeite heeft om uw privékosten zoals hypotheek, huur en 

energie te betalen.  

  

Vergoeding aanvragen 

De regeling is een eenmalige uitkering van 1600 euro. Komt u in aanmerking voor de TONK-

regeling? Dan kunt u de TONK-regeling tot en met 30 juni 2021 aanvragen via de website van 

de gemeente: www.hoorn.nl./tonk. De TONK-regeling kan aangevraagd worden voor de 

periode (terugwerkend) vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.  

  

Oproep wethouder 

Wethouder Kholoud al Mobayed: ‘Er is niets vervelender dan tussen wal en schip vallen als het 

water je aan de lippen staat. Daarom is deze nieuwe regeling een goed vangnet. Hieraan 

worden net zoals andere regelingen wel een aantal voorwaarden gesteld, maar ook wanneer 

iemand wel aan de noodzakelijk woonkosten kan voldoen, bieden we maatwerk via onze 

inkomensondersteuning. De verwachting is dat we met deze regeling 600 inwoners kunnen 

helpen.’ 

  

1.Hoorn 

Er is niets moeilijker dan hulp vragen, omdat u de rekeningen niet meer kunt betalen of stress 

heeft van uw geldzorgen. U bent niet alleen en ook niet de eerste die hulp aanvraagt.  

De medewerkers van 1.Hoorn denken graag met u mee om u in uw situatie zo goed mogelijk 

te ondersteunen. Bij 1.Hoorn kunt u terecht met uw vragen en dilemma’s over rondkomen, 

geldzorgen en bijzondere bijstand. Neem contact op voor vragen, adviezen of hulp met de 

professionals van 1.Hoorn via 0229-525200 of e-mail rondkomen@hoorn.nl   

 

  

Tevredenheidspeiling 

Corona en Tonk regeling 

http://www.hoorn.nl./tonk
mailto:rondkomen@hoorn.nl


 
 
1 dag in de 2 weken werkt juf Debby als ICT-coördinator op de Tandem. Naast het feit dat ze 

collega’s helpt bij ICT-vragen en aan de digitale ontwikkeling werkt, geeft ze de kinderen ook 

ICT-les. Dit schooljaar is ze begonnen met het geven van ICT-lessen aan alle kinderen van 

groep 1 tot en met 8. Helaas liep dit vanaf december natuurlijk even anders. Onderstaand 

brengen we u op de hoogte brengen van de voortgang van het ICT-onderwijs op de Tandem. 

 

De onderwerpen van de lessen voor dit schooljaar komen voort uit de criteria van de digitale 

geletterdheid en zijn onder te verdelen in: 

• ICT-basisvaardigheden 

Om te kunnen omgaan met tablets, computers en andere elektronische apparaten zijn 

ICT-basisvaardigheden nodig. Met deze vaardigheden worden de basisvaardigheden 

bedoeld die nodig zijn om computers en andere apparaten te kunnen bedienen en dat je 

de werking ervan begrijpt. Maar het gaat er ook om dat je de mogelijkheden én 

beperkingen van technologie kent. 

• Informatievaardigheden 

Met goede informatievaardigheden kun je informatie uit (digitale) bronnen zoeken, vinden, 

beoordelen op betrouwbaarheid en bruikbaarheid én deze informatie verwerken. Hierdoor 

kun je kritisch omgaan met alle (online) informatie die beschikbaar is. 

• Mediawijsheid 

Je bent mediawijs als je bewust en kritisch kunt omgaan met de digitale wereld waarin we 

leven. Hiervoor heb je kennis nodig over bijvoorbeeld je eigen mediagebruik en dat van 

anderen, de rol en doelen van media en hoe je participeert in sociale media.  

• Computational thinking 

Computational thinking is het creatief kunnen inzetten van computertechnologie om 

problemen op te lossen. Het gaat om het (her)formuleren van problemen zodat het 

mogelijk wordt om deze problemen met computers op te lossen. Programmeren is hier een 

onderdeel van.  

 

Groep 1 en 2 hebben al geleerd over de verschillen en overeenkomsten tussen digitale 

middelen van vroeger en nu. Groep 3 en 4 hebben geleerd over verbindingen over de hele 

wereld en bijvoorbeeld hoe de ene computer veilig contact kan leggen met een andere 

computer. De groepen 5 tot en met 8 hebben leren programmeren met onder andere 

for loops, absolute en relatieve richtingen en als-dan relaties. 

 

Omdat juf Debby helaas niet zelf de lessen in de klassen mag geven (Corona-

maatregelen/beperkte contacten in de klas), worden de lessen tot de zomervakantie 

overgenomen door de eigen leerkracht. En uiteraard is juf Debby altijd ‘stand-by’ voor 

problemen en obstakels… 

 

Daarnaast zijn er mooie, nieuwe digitale materialen 

aangeschaft. De school is nu in het bezit van digitale 

microscopen, een camera die speciaal is gemaakt 

voor kinderen (van alle leeftijden), robots die 

geprogrammeerd kunnen worden en een echte drone! 

Om deze materialen optimaal in te kunnen zetten, 

wordt er hard gewerkt aan het maken van duidelijke 

handleidingen en passende opdrachtkaarten, zodat 

kinderen er straks zelfstandig mee aan de slag 

kunnen.  

 

Verder wordt er natuurlijk gewerkt aan een mooi en passend lesprogramma voor digitale 

vaardigheden voor volgend schooljaar.  

 

 

 
Normaal gesproken vinden in mei de verkeersexamens plaats voor de kinderen uit groep 7. 

Het betreft hier een theoretische en praktisch examen, waar leerlingen van alle scholen uit 

Hoorn aan deelnemen. Vorig jaar kon het al niet doorgaan omdat de voorbereidingen voor het 

ICT op de Tandem 

Fietsexamen….alweer niet 

 



examen in de lockdown vielen en het 

bovendien niet mogelijk was de 

praktijkexamens te doen. Ook dit jaar moeten 

we de kinderen uit groep 7 en 8 

teleurstellen… de examens kunnen wederom 

niet doorgaan. 

Dit betekent natuurlijk niet dat er geen 

aandacht wordt besteed aan verkeerslessen. 

Het programma gaat wat dat betreft gewoon 

door! Het examen vormt alleen de afsluiting 

van de lessen die de kinderen gedurende meerdere jaren gevolgd hebben. 

Als de theorie- en praktijkexamens volgend schooljaar volgens planning door kunnen gaan, 

zullen we zowel groep 7 als groep 8 aanmelden voor het examen. 

Voor de huidige groep 8 betekent het dat ze zonder officieel verkeersdiploma van school gaan, 

maar niet zonder dat ze de nodige kennis op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid 

hebben opgedaan… 

  

 
 

Sportdag groep 3 t/m 8: 

Op dinsdag 22 juni zal er een sportdag worden georganiseerd voor 

de groepen 3 t/m 8. Deze sportdag is geheel “corona proof”, 

omdat de kinderen met hun eigen groep de gehele dag bij elkaar 

blijven en we de groepen niet zullen mixen. De sportdag zal 

worden gehouden in en rondom sporthal de Kers. Er zullen 

verschillende ‘clinics’ en spellen worden aangeboden en de 

groepsleerkracht zal bij de eigen groep blijven. Natuurlijk proberen 

we er ondanks alle maatregelen weer een geweldige dag van te 

maken, met daarbij ook iets lekkers te eten en te drinken. Hoe de 

dag precies ingevuld wordt, daarover wordt u later nog 

geïnformeerd. De datum kunt u in ieder geval alvast in de agenda 

zetten! 

 

Sportdag groep 1/2: 

Voor onze kleuters zal er ook een sportieve activiteit worden georganiseerd op dinsdag 22 juni, 

maar dit zal op en rondom school worden gedaan. Ook voor hen maken we er een geweldige 

dag van, met wat lekkers te eten en te drinken. Meer informatie over deze dag zal ook later 

nog volgen, maar zet deze datum alvast in de agenda!  

 

 
 

Voor de kinderen uit groep 8 (het zijn er dit jaar 

26) wordt wederom gezocht naar een manier om 

op passende wijze afscheid van de Tandem te 

kunnen nemen. Er wordt ze bijvoorbeeld gevraagd 

een stukje te schrijven voor in een 

herinneringsboekje en onze huisfotograaf Corina 

zal van alle groep-8-ers een prachtig fotoportret 

maken. Het herinneringsboekje krijgen alle groep-

8-ers aan het einde van het schooljaar als 

aandenken mee naar huis. 

Verder wordt er door onze groep-8-ers intensief 

gewerkt aan hun afscheidsmusical! De rollen zijn 

verdeeld en de repetities zijn begonnen! 

De ouders/verzorgers van onze schoolverlaters worden binnenkort geïnformeerd over de gang 

van zaken bij de musical-uitvoering en het afscheid. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar: 

Afhankelijk van de versoepeling van de Corona-maatregelen. Normaal gesproken wordt de 

musical op school voor de overige leerlingen opgevoerd. Ook hier is het even afwachten wat er 

tegen die tijd (maandag 5 juli) mogelijk is. Hierover wordt u t.z.t. verder geïnformeerd.  

Sportdag  

Afscheid groep 8 



Heeft u vragen en/of zorgen over de procedure rond het afscheid van groep 8? Neem dan even 

contact op met de leerkracht van uw kind. Zij legt u graag uit welke maatregelen we nemen 

voor een feestelijk en passend afscheid van onze groep 8-ers!   

 

 
 
Er is landelijk al veel aandacht geweest voor de wijze waarop eventuele achterstanden en/of 

vertragingen die (basisschool)kinderen hebben opgelopen tijdens de 2 lock-downs door 

scholen worden aangepakt. Er zijn door de regering middelen ter beschikking gesteld om dit 

goed in kaart te kunnen brengen en hier vervolgens mee aan de slag te gaan. Scholen kunnen 

(mits ze hier een goed beargumenteerd plan voor opgesteld hebben) zelf bepalen hoe ze de 

extra middelen inzetten. Er moet ook een meting plaatsvinden om te bepalen of de 

maatregelen doeltreffend zijn geweest. 

Op onze scholen (Montessorischool de Flierefluiter en Jenaplanschool de Tandem) worden de 

middelen verschillend ingezet. Een team van directie, intern begeleiders en de leerkrachten 

zélf zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het ‘inhaalprogramma’.  

Zowel bestuur als MR heeft goedkeuring gegeven aan de wijze waarop beide scholen de 

onderwijsachterstanden willen aanpakken. 

Op onze school zijn we al geruime tijd bezig met de uitvoering van het inhaalprogramma. 

We hebben extra ICT middelen ingezet en speciale software, waarmee kinderen bepaalde 

lesstof extra kunnen oefenen. Bovendien worden kinderen waar dit voor nodig is in groepjes of 

individueel extra begeleid door Silvia Moeijes (leerkracht), Claudia Dudink (leraarondersteuner) 

en de eigen leerkracht. Hier zijn individuele programma’s voor opgesteld. 

Sinds deze week wordt juf Annemiek (pedagogisch medewerker van SKH) bij de kleuters 

ingezet om extra ondersteuning te bieden. 

Zo worden alle zeilen bijgezet om de opgedane achterstand/vertraging in te halen. We hebben 

er vertrouwen in dat de door ons ingezette extra hulpmiddelen en begeleiding vruchten zullen 

afwerpen en er voor zullen zorgen dat iedereen straks weer op eigen niveau “bij” is. 

Ook volgend schooljaar zullen er extra middelen (Nationaal Programma Onderwijs) ingezet 

worden om extra begeleiding te bieden. 

 

 

 
We hebben het eerder al eens georganiseerd op school: een 

schaakcursus op school voor kinderen van groep 5 t/m 8 die dit 

graag willen leren. Na de zomervakantie zullen we deze lessen 

weer opstarten. Als er interesse is kan er nu al voor aangemeld 

worden. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar Ids: 

directie@jenaplan-detandem.nl.  

De lessen vinden steeds op woensdag van 12.00 tot 13.00 (!) uur plaats, onder begeleiding 

van Anton Bakels van Schaakplezier. Voor meer informatie kunt u ook de website van deze 

organisatie bezoeken: www.schaakplezier.nl  

 

 
 
Ma 24 mei 2e Pinksterdag, school gehele dag gesloten 

Di 8 juni Studiemiddag, school vanaf 12.30 uur gesloten 

Di 22 juni Sportdag voor alle groepen 

Wo 30 juni Nieuwe groependag 

 

Fijn Pinksterweekend allemaal! 

Extra hulp en begeleiding i.v.m. (Corona) achterstanden 

Schaak cursus 

Agenda 

Volgens het jaarplan zouden op vrijdag 25 juni de rapporten aan de kinderen meegegeven worden, 

samen met de nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022. Omdat de vorige rapportperiode 
net afgesloten is en de oudergesprekken in sommige groepen nog niet zijn afgerond, hebben we 
besloten de rapporten op vrijdag 2 juli uit te reiken. De groepslijsten voor volgend schooljaar zullen 
kort vóór de nieuwe groependag (wo. 30 juni) worden uitgereikt.  

mailto:directie@jenaplan-detandem.nl
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