
 

 

 

 
 

 
 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen 
van Stichting Meer Primair 

 
 

 
 

 

Hoofddorp, woensdag 20 januari 2021 
 

 
 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 
Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland en de mogelijke dreiging van de Britse 

variant, heeft het Rijk besloten dat de basisscholen langer dicht blijven. Alhoewel onze medewerkers 
de kinderen heel erg missen en het liefst zo snel mogelijk weer gevulde klaslokalen zien, staan wij als 

schoolbestuur achter dit besluit. Door de scholen langer te sluiten, verkleinen we de kans op 
besmetting met het coronavirus via kinderen. De gezondheid van onze medewerkers en leerlingen 

staat voor ons voorop.  

 
Thuisonderwijs 

Alle scholen van Meer Primair hebben ondertussen het afstandsonderwijs weer opgepakt. De scholen 
profiteren van de kennis en ervaring die ze bij de eerste lockdown hebben opgedaan. We begrijpen 

dat we veel van u als ouder vragen. Thuis onderwijs geven aan kinderen kan een flinke uitdaging zijn, 

zeker als u kinderen in verschillende leeftijden heeft of daarnaast nog werkt of zorgt voor anderen. 
Daarom hebben wij hieronder enkele tips. Mocht u vragen hebben over het geven van thuisonderwijs, 

dan kunt u ook altijd terecht bij de groepsleerkracht.  
 

 Houd zo veel mogelijk de planning van een normale schooldag aan.  

 Plan ruimte in om te bewegen. 

 Wissel geconcentreerd werken en buiten spelen of bewegen met elkaar af.  

 Vrij=vrij. De schooldag is halverwege de middag afgelopen en in het weekenden hoeft er niet 

gewerkt te worden.   

 Bent u zelf thuis aan het werk of begeleidt u meerdere kinderen met hun thuiswerk? Geef dan 
duidelijk aan wanneer u beschikbaar bent voor vragen en wanneer uw kind even moet 

wachten. 

 Twijfelt u of heeft uw kind extra ondersteuning nodig? De groepsleerkracht staat voor u en 

uw kind klaar.   
 

Noodopvang  
De vraag naar noodopvang op onze scholen is deze tweede lockdown groter dan vorig jaar. We willen 

aan u vragen om terughoudend te zijn met aanspraak doen op de noodopvang. Leerkrachten die de 

noodopvang bemensen, kunnen immers niet worden ingezet voor het bieden van onderwijs op 
afstand. Daarnaast vinden wij het als schoolbestuur van groot belang dat kwetsbare kinderen en 

kinderen van wie beide ouders een cruciaal beroep hebben, op ons kunnen blijven rekenen. Meer 
Primair is daarom in overleg met diverse kinderopvangorganisaties om noodopvang te kunnen blijven 

aanbieden aan deze groepen.  
 

 

 
 



 

 

 

Toetsen 
Normaal gesproken staan in deze periode de CITO-toetsen op het programma. We zijn ons ervan 

bewust dat het in deze tijd niet mogelijk is om deze toetsen af te nemen. Binnen Meer Primair is de 
afspraak gemaakt dat alle scholen de toetsen opschorten totdat de kinderen weer op school komen. 

Wij zullen kansrijk omgaan met de huidige schoolresultaten en zoveel mogelijk zorgdragen dat er 

geen vertraging voor de kinderen in hun schoolloopbaan en bij de advisering ontstaat. 
 

Wij willen u van harte bedanken voor uw begrip en voor uw inzet om het onderwijs zoveel mogelijk 
door te laten gaan. Samen staan we sterk en samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind.  

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Meer Primair 

 
 

 

Mevr. M.A.M. Vendel en dhr. C.E. Niezing 
College van Bestuur  

 

 


