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Inleiding 

Wat is er veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief van 2 weken geleden. Het Coronavirus  heeft veel 

impact op Nederland en rest van de wereld. Als schooldirecteur ben ik bijzonder trots op wat er in 1 

week tijd allemaal is mogelijk door het Kompasteam. We hebben een enorme switch gemaakt van 

leren in en rond het gebouw op De Meent naar thuisleren. Dat is voor iedereen wennen en leren. 

Natuurlijk zitten er verschillen tussen de groepen, maar op deze virtuele school leren we allemaal, 

teamleden, kinderen en ouders.Mooi om die enorme inzet, betrokkenheid en enthousiasme te zien 

bij alle betrokkenen. 

Noodopvang ivm cruciale beroepen 

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland zijn van 16 maart tot en met maandag 6 april 

gesloten. De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor 

ouders), is noodopvang - bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun 

werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep 

uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een 

beroep worden gedaan op school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Op dit 

scholeneiland worden de kinderen opgevangen op 1 van de 2 scholen. Indien er gebruik gemaakt 

moet worden van deze noodopvang, stuur dan even een Parrobericht en of mail naar de directeur. 

Meer info 

Aanpassing Eindtoets en verkeersexamen 

Door alle aandacht in het Nederlandse onderwijssysteem voor de gevolgen van het Coronavirus is er 

besloten om een aantal zaken niet door te laten gaan. Zo heeft de minister besloten dat de eindtoets 

van groep 8 niet doorgaat. ( zie kamerbrief) 
Het VVN theoretisch verkeersexamen voor groep 7 kan niet plaatsvinden op de geplande data. Zodra 

er meer duidelijkheid is over het verloop van het coronavirus, worden er nieuwe data gekozen en 

gecommuniceerd via de reguliere kanalen. Meer info 

Kwaliteitsonderzoek Beekveld en Terpstra 

Voor dit schooljaar stond in de komende periode het Kwaliteitsonderzoek in de planning. Ouders, 

teamleden en kinderen zouden dan vragenlijsten kunnen invullen. Door alle aandacht voor andere 

zaken wordt dit onderzoek verschoven naar het begin van het komende schooljaar. 

https://drive.google.com/file/d/1tasez8b3-NmzelC-6wxcTt9v9FVa8qb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZIXekvhzeSzK1g9WFlBi8h6Gm5QEyfM/view?usp=sharing
https://vvn.nl/nieuws/vvn-verkeersexamen-uitgesteld-online-lessen-beschikbaar?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatielijn&utm_campaign=f856e24793-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_05b8b12604-f856e24793-68510331


Open Dag Het Kompas 

De Open Dag is bezocht door 11 nieuwe gezinnen met interesse voor Het Kompas. Leuk om te zien 

hoe kinderen van de bovenbouw een boeiende rondleiding gaven. 

Studiedag en Panelavond 

De studiedag van het team en de Panelavond zijn beide helaas niet doorgegaan. Het Coronavirus 

heeft daar ook een rol in gespeeld. 

 

Thuiswerken- thuisbewegen? 

Nu de scholen gesloten zijn, hebben we iets leuks bedacht voor basisschool leerlingen (groep 7/8). 

Naast de lespakketten die worden aangeboden op de scholen zelf, hebben we van de Amersfoort 

gidse, in overleg met Voilacollega Rudger Minnee een wandelroute gemaakt. Zo kunnen ouders zelf 

met hun kinderen op pad, en zijn ze lekker actief bezig, komen ze buiten en leren ze nog iets 

bovendien!  

We beginnen met een eerste route: "Van de Hof naar de Toren" Meer info 

 

Feedback 

In de verschillende classrooms of via andere kanalen krijgen we veel feedback van ouders/verzorgers. 

Het doet ons goed om te zien en te merken dat ons werk gewaardeerd wordt. Dank jullie wel! 

Daarnaast zijn we blij met jullie als ouders/verzorgers, samen zoeken we naar mogelijkheden en 

oplossingen. Samen werken we aan kwaliteit, waardoor het onderwijs voor de kinderen zo goed 

mogelijk wordt! Zo kunnen we elkaar helpen door deze bijzondere periode heen. Zorg goed voor 

elkaar! 

 

Agenda 

20 maart nieuwsbrief 15 

30 maart theoretisch verkeersexamen groep 7 

2 april creamiddag 

3 april nieuwsbrief 16 

4 april klusochtend 

7 april Inspiratieavond SWV De Eem 

 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 
 
 

https://www.amersfoortsegidsen.nl/corona/amersfoort-les.html

