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Inleiding 

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de lockdown voor het basisonderwijs zeker nog tot 8 februari 

gaat duren. Het kwam niet totaal onverwacht, en net als de vorige keren zetten we er samen de 

schouders onder: de kinderen, u en wij! 

Het scenario voor de al eerder geplande studiedag van a.s. maandag wordt daarmee zoals al eerder is 

aangegeven  

- ‘s Ochtends zal er voor alle groepen gewoon online werk klaarstaan. Het werk zal misschien 

wat  meer zelfstandig te maken zijn zodat leerkrachten voor de groepsadministratie nog wat 

aanvullende zaken kunnen afronden. 

- ‘s Middags gaan we als team aan de slag met 2 grote onderwerpen die voor de 

schoolontwikkeling van belang zijn( zie verderop in de nieuwsbrief) 

- Er is op die dag gewoon noodopvang. Dat wordt tot 12 uur gedaan door het vaste team en 

daarna komen de mensen van Humankind het overnemen. 

-  

De studiedag wordt volledig online gedaan. We denken met deze tussenoplossing het beste recht te 

doen aan de verschillende belangen van ouders/leerlingen en medewerkers. De kinderen blijven 

daardoor in het ritme van online lessen en voor de school kan de lange termijn ontwikkeling goed 

vorm gegeven worden. 

 
Studiedag 

Vanuit de PLG gedrag zijn we aan het beschrijven geweest hoe we bepaalde zaken in de school 

geregeld willen hebben. Dat doen we in kwaliteitskaarten. Zo zijn er kwaliteitskaarten gemaakt voor 

de starttaak, maar ook voor het leesonderwijs in de onderbouw.  Maandag gaan we daar een 

volgende stap in zetten. In een volgende nieuwsbrief zal ik een voorbeeld laten zien, zodat het voor 

ouders concreter wordt. 

Daarnaast gaan we aan de slag met het schoolplan. In het afgelopen schooljaar is er hard gewerkt 

aan een nieuw Strategisch Beleidsplan voor de stichting Voila, vanuit dit plan is het de bedoeling dat 

er voor de komende 4 jaren een plan op schoolniveau wordt gemaakt. Dat schoolplan moet eind van 

dit schooljaar klaar zijn en besproken met MR en College van Bestuur. Kortom zeker iets waar we tijd 

voor vrij moeten maken, omdat anders alle aandacht gaat naar de lopende zaken rond het lesgeven 

van de kinderen. 

 

  



Samen sterk voor ons onderwijs! 

Jammer genoeg gaan de scholen voorlopig nog niet open. We krijgen zelfs 

een avondklok. En het is onzeker hoe lang alle maatregelen gaan duren. Dat 

vraagt veel van ons allemaal. Deze brief is geschreven voor alle kinderen, 

medewerkers en ouders/verzorgers.  

Sterkte de komende tijd en pas goed op jezelf en elkaar. 

Met vriendelijke groet, 

Akke Wiersma College van Bestuur Voila 

 

 

Noodopvang 

Ook volgende week wordt de noodopvang geregeld zoals deze week: maandag en woensdag op het 

Kompas, dinsdag/donderdag en vrijdag op de Hobbit. Wederom geldt dat dit gaat om noodopvang 

voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep die écht geen andere opvangmogelijkheden 

hebben. Aanmelden kunt u via dit document. 
 

LTV Leusden helpt met opvanguurtjes 

Met het online onderwijs missen veel kinderen sociale contacten en misschien ook wel het buiten 

spelen / bewegen. Bij LTV Leusden hebben we volgende week op maandag- en donderdagmiddag 

twee momenten ingepland voor alle basisschoolkinderen van 6 tot 12 jaar. Leuke buitenactiviteiten 

voor kinderen (onder begeleiding) en thuiswerkende ouders kunnen wellicht ook wel twee uurtjes 

rust gebruiken. Meer info 

 Arjan Vermeij en Martijn Plantinga, trainers LTV Leusden 

Avond4daagse Leusden vervallen 

Helaas heeft het bestuur van Avond4daagse Leusden moeten besluiten om de geplande editie van 

2021 te verschuiven naar 2022. De vaste wandelperiode overlapt iedere inschatting van een herstel 

naar een normale situatie. 

 

Reminder: MR-lid gezocht 

Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) 

van Het Kompas zijn we op zoek naar een enthousiaste en 

betrokken ouder die de MR wil komen versterken. Als u 

interesse heeft, neem dan even contact op met 

mr@kompasleusden.nl  of vraag meer info op bij juf Franca, juf 

Liselotte,  Graham Senior(ouder van Lynn) of bij meester 

Wilbert. Als er meerdere ouders interesse hebben in de rol 

binnen de MR, dan zal er een verkiezing worden uitgeschreven. 

 

Schooladviezen groep 8 en rapport 

In de afgelopen week zijn met de betrokkenen rond groep 8  de schooladviezen gemaakt deze zullen 

in de komende week worden gegeven aan de leerlingen en hun ouders. Zodat ze ook tijdig kunnen 

aanmelden op de VO scholen. In maart volgt er nog de eindtoets voor deze leerlingen.Op 10 februari 

zullen we het rapport gaan meegeven. Doordat kinderen dan weer net op school zijn en het coninue 

schakelen voor het team zal het een aangepast rapport zijn. In een volgende nieuwsbrief komt hier 

meer info over. 

https://drive.google.com/file/d/1hLixUx1iv6wgn60PRUV8RojmLqS06lHH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OfpmAgWn7JhUaeKtCZ0ndv0KMt0YBQC4tGMYDxXY9b4/edit
https://drive.google.com/file/d/1E2H3eFDMUi_5kJDlrKBCs8cBjox6iG7p/view?usp=sharing


 

Trots! 

Ik wil in deze met nieuwsbrief ook laten weten, dat ik trots ben op wat het team iedere dag weer 

doet en de manier waarop het  thuisonderwijs vorm geven wordt . Van de eerste lockdown hebben 

wij veel geleerd en het doet me ook deugd dat van u als ouders terug te krijgen, hoe zichtbaar en 

merkbaar dit is! Meerdere berichten hebben we daarover gehad en dat is een fijne blijk van 

waardering. Mooi ook dat we met die feedback ons (online) onderwijs door kunnen blijven 

ontwikkelen. 

Ik ben daarnaast ook trots op de samenwerking met de ouders.verzorgers.  

Ga er maar aanstaan iedere dag opnieuw met je kind te moeten werken en daarnaast het eigen werk 

zien te doen. Respect!  

En last but not least, onze kanjers van leerlingen die we al veel te lang missen, wat doen ze het 

goed!! 

 

 

 



Agenda 

22 januari nieuwsbrief 10 

25 januari studiedag (‘s ochtends online lessen) 

29 januari nieuwsbrief 11 

vanaf 8 februari onderwijs weer mogelijk op school 

6 februari juf Liselotte jarig 

10 februari rapport mee 

12 februari carnaval vervallen + nieuwsbrief 12 

14 februari juf Franca jarig 

16 februari juf Gaby jarig 

22-26 februari voorjaarsvakantie 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 


