
 Den Haag, 2 april 2020 

 

Hallo allemaal! 

 

Dat was best even schrikken dinsdagavond toen we hoorden dat de scholen nog tot de 

meivakantie dicht blijven! Misschien was je er zelfs wel even flink verdrietig of boos 

van…. Wij hopen dat het je lukt om er toch het beste van te maken en vol goede moed 

het dagelijkse werk in LessonUp genoeg aandacht te geven. Want weet: aan deze rare 

tijd komt echt weer een eind! 

 

Er zijn een aantal onderwerpen waar je misschien vragen over hebt en wij zullen 

hieronder daar iets over ‘zeggen’: 

 

Kamp 

Het kamp dat gepland was in de week van 20 t/m 24 april a.s. is helaas komen te 

vervallen. Deze week is daarmee dus een gewone schoolweek geworden.  

Wij bekijken samen met de leerkrachten van groep 8 de komende dagen de mogelijkheid 

om het kamp op een later moment in dit schooljaar toch in Austerlitz af te spreken. We 

hebben ook afgesproken dat als er geen plek meer is, dat we dan ons uiterste best zullen 

doen om toch een alternatief kamp in te richten. We vinden dat er in groep 8 een kamp 

hoort te zijn en geen virus houdt ons daar in tegen!  

En bij een kamp hoort natuurlijk ook het kamp T-shirt, dus ook die krijgen jullie dit jaar 

ook hoor! 

 

Musical 

Ook hebben we besproken of we al iets over de musical kunnen afspreken. Wat zeker is, 

dat wij met de kennis van nu, samen met jullie dit jaar weer een musical zullen gaan 

opvoeren! Gewoon Super wordt een hit en daar gaan we alles aan doen! We weten nog 

niet helemaal zeker hoeveel tijd we daarvoor hebben, maar met jullie talent gaat het ons 

lukken om gewoon een super musical neer te zetten. We houden ook nog dezelfde 

avonden aan zoals we die hebben afgesproken trouwens. 

Via de juf hoor je wanneer een en ander nu thuis al geoefend kan gaan worden. 

 

Eindtoets 

De eindtoets op 14 en 15 april a.s. is voor jullie komen te vervallen. Misschien wil je 

weten wat dit nu betekent voor je schooladvies. Het advies dat je van ons hebt 

gekregen, is het advies dat het VO nu gaat gebruiken om je in te delen. Je advies wordt 

dus niet meer gewijzigd, het is een definitief advies. Bij een dubbel advies (bijvoorbeeld 

VMBO-T/HAVO) mogen leerlingen zich altijd aanmelden voor het hoogste van de twee 

onderwijsniveaus. VO-scholen mogen leerlingen met een dubbel schooladvies niet 

weigeren. Maar de middelbare school bepaalt zelf op welk niveau de leerling wordt 

geplaatst. Scholen die slechts één schoolsoort aanbieden, zijn niet verplicht om 

leerlingen met een dubbeladvies te plaatsen.  

Verder heeft de Minister van Onderwijs aangegeven: “Op de middelbare school zal 

vervolgens in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek 

zitten. Daar zullen wij nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs.’ 

Dus als je volgend jaar in de brugklas zit, zal het VO kijken of je op het juiste niveau 

bent ingedeeld of dat een ander niveau toch beter bij je past. 

 

Tot slot hebben we het natuurlijk ook gehad over frietjes eten met elkaar, over de Fancy 

Fair en over de sponsorloop. Al die leuke en gezellige dingen die we in groep 8 al jaren 

doen met elkaar, willen we heel graag door laten gaan. Dus, zodra de school weer open 

gaat, zullen we nog hard moeten werken om alles met elkaar te organiseren voor het 

einde van het schooljaar! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Meester Joost en juf Nieke 


