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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Zoals u ongetwijfeld al heeft vernomen, heeft het kabinet afgelopen zondag helaas moeten 

besluiten om de basisscholen nog niet op 25 januari te heropenen. 

Daarover en over de gevolgen van dit besluit heb ik vanochtend overleg gevoerd met de 

directies van alle ISOB-scholen. Vandaar opnieuw een brief van mij aan de ouders van onze 

scholen. 

Met de directies heb ik het volgende afgesproken: 

• Het afstandsonderwijs wordt de komende periode gecontinueerd, tot de datum 

waarop het kabinet besluit de scholen weer te heropenen. Uitzondering hierop 

vormen de kinderen met ouders in cruciale beroepen ( voor hen wordt op scho ol 

noodopvang verzorgd) en kinderen in de kwetsbare groep (zij kunnen door school 

worden uitgenodigd voor één of meer dagdelen) 

• Afname toetsen midden schooljaar groepen 3-7 en groep 8: de directie van de school 

waar uw kind leerling is, zal u komende week informeren over de aanpak en het 

afnemen van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem voor de groepen 3-7 en groep 8 

• Voor de inschrijving van leerlingen uit groep 8 voor het voortgezet onderwijs begin 

maart 2021 wordt, zoals bekend, als uitgangspunt het voorlopig advies gebruikt. Het 

definitief advies dient vóór 1 maart a.s. te worden gegeven, dus feitelijk voorafgaand 

aan de voorjaarsvakantie. Mochten er nog wijzigingen optreden in de procedure die 

voor u van belang zijn, dan wordt u via uw eigen school op de hoogte gesteld. 

Noodopvang 
Verder vraag ik nogmaals uw aandacht voor de noodopvang tijdens deze lockdown. Onze 
scholen verzorgen opvang voor kinderen waarvan minimaal 1 ouder/verzorger een cruciaal 
beroep heeft. Deze voorziening is echt bedoeld als noodopvang. We merken dat de behoefte 
hieraan groot is. Wij vragen u dan ook hier alleen een beroep op te doen als het onmogelijk is 
om in eigen kring de opvang te regelen. 
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Tot slot mijn – inmiddels gebruikelijke – afsluiting: graag doe ik wederom een beroep op uw 

begrip en op uw medewerking de komende periode. Van onze kant is er uiteraard ook alle 

begrip voor de situatie voor u als ouders in deze tijden. Dus het blijft van belang dat we elkaar 

helpen en ondersteunen, waar het kan en waar het nodig is.  

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u zich wenden tot de 

directeur van uw school en/of deze stellen via info.isobbureau@isobscholen.nl  

 

 

Met vriendelijk groeten,  

 

Robert Smid 

Directeur-bestuurder  
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