
 

 

 

 

Amsterdam 15 december 2020  
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Wat is er vandaag al hard gewerkt om het online onderwijs weer vorm te geven. Nog niet alle 
leerlingen die een verzoek hebben ingediend zijn voorzien van een chromebook. Morgen krijgt u 
van de groepsleerkracht een bericht als u er een kunt ophalen. Wij zullen er wellicht nog een aantal 
moeten bij bestellen omdat wij niet genoeg computers hebben voor iedereen. Het kan zijn dat u 
pas maandag 4 januari een chromebook kunt ophalen. Excuses hiervoor maar wij hadden deze 
lockdown niet verwacht.  
 
In deze brief leest u de laatste updates voor een aantal belangrijke zaken.  
 
Online onderwijs vanaf 4 januari 
Het online onderwijs zal vanaf 4 januari 2021 worden verzorgd. De tijd tot de kerstvakantie hebben 
we namelijk nodig om ons goed voor te bereiden. Vanaf woensdag 16 december t/m vrijdag 18 
december is er dus geen regulier online onderwijsaanbod voor de kinderen.  
 
Toetsen van leerlingen in groep 8 
De kernprocedure mbt groep 8 tbv voortgezet onderwijs wordt niet aangepast. Dit 
heeft te maken met de vele schakels in het proces die hierin mee moeten bewegen. Dit betekent 
dat de geplande cito toetsen van de leerlingen in groep 8 die in januari stonden gepland gewoon 
door zullen gaan. Hoe wij dit gaan doen wordt u op een later moment over geïnformeerd via de 
groepsleerkrachten.  
 
Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen 
Net als bij de eerste lockdown zullen we tijdens schooltijd noodopvang bieden voor kinderen  van 
ouders in cruciale beroepen die geen opvang binnen hun eigen netwerk hebben kunnen regelen.  
Het overzicht met de beroepen die volgens de overheid cruciaal zijn is hier te vinden: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  
 
We regelen noodopvang voor: 
 

1. kinderen uit een eenoudergezin waarvan de ouder een cruciaal beroep heeft; 
2. kinderen uit gezinnen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben (Aan gezinnen 

met één ouder met een cruciaal beroep vragen we om zelf de opvang te regelen. Alleen in 
het uiterste geval kan noodopvang aangevraagd worden.) 

 
Mocht uw kind of kinderen in één van deze twee categorieën vallen, neem dan contact op met de 
directie van de school via directie.ijdoornschool@innoord.nl 
 
Noodopvang voor kwetsbare leerlingen 
Voor sommige kinderen is het echt nodig dat ze deels nog onderwijs op school krijgen (onder 
schooltijd). Het gaat om kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben. School bepaalt samen met 
de ouder- en kind adviseur welke leerlingen dit zijn. De aanmelding hiervoor verloopt ook via onze 
ouder- en kind adviseur Ikram Boudount.  
 
Hopende u hiermee voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mirjam Bremer  
directie IJdoornschool  
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