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1. Petje af!  
Beste ouders wat ontzettend fijn, waardevol en belangrijk voor de kinderen en ons dat u 
zich zo ontzettend hard inzet om uw kinderen en daarbij ons te ondersteunen bij het 
thuisonderwijs. Wij zien, horen en lezen hoe goed u dat doet én hoe lastig het op 
momenten is voor u om dit te combineren met alle andere taken, rollen en 
verplichtingen. We voelen dat de rek er op momenten uit is. We hebben allemaal 
behoefte aan duidelijkheid en uitzicht op de opening van de scholen. Wij zien in de 
school hoe intensief, intens en zwaar het geven van thuisonderwijs is voor het team van 
de Keizerskroon. Tegelijkertijd zien we hoe ons team dit samen met u in niet aflatende 
betrokkenheid blijft doen. Samen zijn we er voor de kinderen! 
Houd nog even vol én houd contact met de leerkrachten om waar wenselijk en nodig af 
te stemmen! 

 

2. Afname M-toetsen: 
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief aangaven zouden we nog terugkomen op het afnemen van 
de M-toetsen van Cito. Afgelopen week hebben we binnen SKOP en onze eigen school overlegd 
over het al dan niet nog afnemen van de M(idden) Toetsen van Cito. Ook hebben we het advies 
van Cito hierin meegenomen. Het afnemen van de M-toetsen kan tot eind maart geeft Cito aan. 
Cito adviseert ook om leerlingen eerst twee weken naar school te laten gaan alvorens te starten 
met de cito toetsen.  
Op basis van de gesprekken en het advies en afnamemogelijkheden van CITO hebben we 
besloten de M-toetsen af te nemen bij de leerlingen.  
De resultaten van de M-toetsen zult u echter niet krijgen bij het rapport dat uw kind en u op 12 
maart ontvangen. Tegen die tijd zijn de toetsen nog niet afgerond en de opbrengsten nog niet 
bekend. De resultaten volgen dus later. Hier ontvangt u op een later tijdstip informatie over. 

 
Wij houden met twee scenario’s rekening bij het afnemen van de M-toetsen van cito: 

1. Opening van de school op 8 of 9 februari (het kabinet vergadert hier vandaag over en dinsdag 2 
februari horen we het besluit). 

2. Opening van de school op 1 maart (maandag na de voorjaarsvakantie). We baseren dit tweede 
scenario op de huidige onduidelijkheid over een mogelijke stapsgewijze opheffing van de 
lockdown waarbij basisscholen en opvang als eerste weer opengaan (scenario 1) of een algehele 
opheffing/versoepeling van de lockdown op een later moment. Waarbij het geheel ónze 
aanname is dat dit meteen na de voorjaarsvakantie zal zijn.  
In beide gevallen starten we met het afnemen van de M-toetsen van CITO op maandag 15 maart 
en toetsen we in deze periode t/m vrijdag 26 maart.  

 
Mocht de schoolsluiting onverhoopt langer duren dan overleggen wij opnieuw over het al dan 
niet nog afnemen van de M-toetsen en de periode waarin. Wij informeren u dan uiteraard 
hierover. 

 

3. Rapporten en rapportgesprekken: 
De rapporten gaan vrijdag 12 maart mee met de leerlingen. Mochten de scholen onverhoopt 
nog dicht zijn laten we u tijdig weten hoe we ervoor zorgen dat kinderen hun rapport krijgen.  
We maken een regulier rapport, maar nog zonder de resultaten van de cito M-toetsen zoals 
hiervoor uitgelegd. 
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De kind/oudergesprekken worden online gevoerd in de periode tussen maandag 15-03 en 
vrijdag 26-03.  
U kunt vanaf maandag 08 maart via social schools inschrijven voor de online gesprekken. Wij 
sturen u voor die tijd nog een reminder. 

 

4. Enquête gebruik Gantellaan schooljaar 2021-2022 : 
Beste ouders bedankt voor het invullen van de enquête. 212 (ruim 57%) van de 368 
gezinnen van de Keizerskroon heeft de vragenlijst ingevuld. We (MT en MR) analyseren 
de uitkomsten vatten deze samen en nemen deze mee in onze besluitvorming (MT).  
Ook binnen het team is een vergelijkbare enquête gehouden. Deze gegevens nemen wij 
ook mee.  
U krijgt van ons op 16 februari middels een brief ons besluit én inhoudelijke 
terugkoppeling van de resultaten van de enquêtes en de belangenafwegingen die wij 
hebben gemaakt om tot onze beslissing te komen. 
Voor nu bedanken wij u voor uw betrokkenheid en inzet bij het invullen van de enquête.  

 
5. Digitaal fietsplatform gemeente Pijnacker-Nootdorp 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een nieuw fietsplan voor de gemeente aan het opstellen. 
Het fietsen moet gemakkelijker, comfortabeler en aantrekkelijker worden. Via het digitale 
fietsplatform kan iedereen zijn mening geven over de fiets in Pijnacker-Nootdorp. Dat kan gaan 
over kruispunten die veiliger kunnen, plekken, waar extra fietsenstallingen nodig zijn, 
schoolomgevingen die beter kunnen, slecht onderhouden fietspaden of gewenste doorsteekjes. 
Ook hoort de gemeente graag welke plekken mensen prettig vinden.  

  
Het digitale fietsplatform is via https://www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen te bereiken. Hier kunt 
u tot en met 8 februari 2021 berichten, foto’s en video’s achterlaten. Ook ontvangt u dan een 
persoonlijke uitnodiging voor deelname aan de fietsenquête begin februari. 
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