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De afgelopen dagen is er heel veel gebeurd. Alle collega’s zijn ontzettend druk geweest om
ervoor te zorgen dat er onderwijs op afstand gegeven kan worden. Nog steeds vraagt dat
veel energie en ik wil hierbij dan ook mijn waardering uitspreken naar alle teamleden die
hier zonder mokken hun schouders onder hebben gezet. Een echte hands-on mentaliteit!
Mocht er nog iets niet goed gaan op technisch gebied (inloggen, software) dan kunt u
contact zoeken met Ferry Siemelink: f.siemelink@basisschool-deflint.nl. Let wel, we kunnen
alleen helpen als het om software of devices van school gaat. We kunnen geen vragen over
eigen laptops, computers of updates beantwoorden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw
eigen computer en software.
Indien u vragen heeft over schoolwerk dan zijn de leerkrachten tussen 10.00 en 14.00 uur
bereikbaar via Klasbord en mail. Het kan soms wat langer duren voordat we antwoorden of
problemen verholpen hebben. We hopen op uw begrip!
Eindtoets voor groep 8 afgelast
Vandaag kregen we te horen dat de eindtoets voor groep 8 door de minister Slob is afgelast.
Als reden hiervoor noemt hij:
,,We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel
bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor
onderwijs aan kinderen die thuis zitten en de opvang van leerlingen met een cruciaal beroep.
Dat heeft nu prioriteit voor scholen. Ik vraag hier ieders begrip voor.
Daarom heb ik besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen van groep 8.
Alle leerlingen hebben in de afgelopen weken al het voorlopig advies ontvangen van de
basisschool. Omdat de eindtoets niet wordt afgenomen, worden er geen adviezen bijgesteld
en is het advies definitief.”
Bovenstaand besluit betekent dus dat de eindtoets voor dit jaar is afgelast, afname kan dus
ook niet plaatsvinden indien scholen dit wel wensen.
Tot zover deze update. Indien er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren we u
hierover.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Flint

Rogier Stappers
Directeur van de Flint

