
Den Haag, 9 april 2020 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 7, 

 

Wij hopen nog steeds dat het met u en uw familie goed gaat. 

Wij beseffen ons dat het dagelijks thuis zijn met het hele gezin, uw eigen 

werkzaamheden organiseren en daarnaast ook nog uw kind(eren) aan het schoolwerk 

zien te krijgen en/of te houden, zeer zeker niet makkelijk is. 

 

Voortgang afstand op onderwijs 

Wij blijven goed nadenken over de lesstof welke wij nu aanbieden aan de kinderen. 

Welke lesstof moet en kan nu aangeboden worden, welke lesstof kan naar voren worden 

gehaald en welke lesstof kan nog even wachten. 

De leerkrachten volgen ook nu het digitale werk van de leerlingen ‘op de voet’ en via 

chat of mail doen zij hun uiterste best om de kinderen op afstand aan te moedigen en te 

(blijven) helpen. 

 

Uitstroomverwachting 

Door de plotselinge sluiting van school, hebben niet alle kinderen de mogelijkheid gehad 

om een voortgangsgesprek met de leerkracht en hun ouders te hebben. 

Hierdoor is tevens de uitstroomverwachting nog niet met hen gedeeld en besproken. 

Wij vinden het erg belangrijk om deze uitstroomverwachting met uw zoon/dochter te 

bespreken. 

In de periode tussen Pasen en de meivakantie zal de leerkracht (via een verborgen 

telefoonnummer) contact opnemen met een van de ouders. Zij zullen u dan vragen of zij 

met uw zoon/dochter in gesprek kunnen gaan. Het is wenselijk dat u tijdens het gesprek 

meeluistert door uw (mobiele) telefoon op speakermodus te zetten. 

Tevens willen wij u vragen het cito-toetsoverzicht bij de hand te hebben. Deze heeft u 

enige tijd geleden van ons ontvangen. 

De leerkracht zal voor dit gesprek een tijdsduur van maximaal 15 minuten hanteren. 

Tijdens dit gesprek zal de leerkracht de ontwikkeling van uw zoon/dochter met hem/haar 

bespreken en waar de komende tijd mogelijk meer aandacht aan gegeven mag/kan 

worden.  

 

Na het telefoongesprek ontvangt u per post een schriftelijke bevestiging van de 

uitstroomverwachting van ons. 

 

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geїnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


