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Onderwijs in het Coronatijdperk…… 
Van lege klassen naar halve klassen en straks  
weer allemaal! Het blijft een vreemde periode,  
maar we wennen eraan en iedereen doet  
zijn uiterste best om er wat van te maken. 
 
We waren enorm blij dat we weer mochten  
starten op 11 mei en met elkaar raken we steeds  
meer gewend aan de halve klassen in de anderhalve 
meter samenleving!  
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Belangrijke  data 
• Maandag 1 juni  

VRIJ, Tweede Pinksterdag 

• Maandag 8 juni 
Alle kinderen mogen weer naar 
school! 

• Maandag 29 juni 
VRIJ, Studiedag 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kinderen van de A groep ontvangen 

post van de B groep en andersom! 

’s Ochtends bij binnenkomst gelijk 

even de handen wassen! 

Wat hebben we (met terugwerkende kracht) een hoop 

verjaardagen gevierd de afgelopen dagen! 

Lekker lezen op anderhalve 

meter afstand! 
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En hoe nu verder….? 
Inmiddels weten we dat we op maandag 8 juni weer met hele klassen mogen gaan draaien. Deze 
week ontvangen wij van de onderwijsorganisaties het protocol dat geschreven wordt voor deze 
heropening en zodra dit er is, gaan we ons hierin verdiepen. Wat betekent dit verder voor de 
organisatie? Mogen ouders dan nog steeds niet op het schoolplein komen? Hoe gaan we om met de 
anderhalve meter tussen leerkracht en leerling, nu er meer kinderen in de klas zijn? Allemaal vragen 
waar wij met elkaar graag antwoord op willen krijgen. Wij gaan ons in het protocol verdiepen en 
zullen u volgende week informeren over de wijze hoe we deze start met de hele school gaan 
organiseren. 
 

Looproutes en anderhalve meter afstand…. 
Van diverse ouders hoorden wij dat de aanlooproute op de 
Zilverreigerdreef op sommige plekken te smal is en daardoor de 
anderhalve meter maatregel moeilijk te handhaven is. Inmiddels is 
er een overleg geweest met de gemeente hierover en wij hebben 
ideeën gekregen om op sommige plekken de stoep wat te 
verbreden. Samen met de andere scholen gaan we hier mee aan 
de slag. Inmiddels zijn ook de looppaden in het Groene Vizier weer 
opengesteld en zien wij dat er meer spreiding is in de looproutes 
naar school. Op de Gantellaan levert de anderhalve meter geen 
problemen op. Veel kinderen komen alleen op de fiets en gaan 
zelfstandig naar binnen. 
 

Het onderwijs 
Het is opvallend hoe snel de kinderen weer gewend zijn op school 
en hoe fijn ze het ook weer vinden! En halve groepen heeft ook 
zo z’n voordelen…. Er is enorm veel rust in de klassen en in de 
school en de leerkrachten kunnen nu meer aandacht besteden 
aan de kinderen, het zijn er immers een stuk minder. Dit zorgt 
ervoor dat we nu goed in kaart kunnen brengen waar de kinderen 
staan en wat ze nodig hebben.  
Een veel gehoorde vraag van ouders is of er nu nog Cito-toetsen 
worden afgenomen. Hier wordt in het onderwijsveld veel over 

gesproken en met de andere SKOP scholen hebben we hier ook geregeld overleg 
over. Wij realiseren ons heel goed dat je bij het afnemen van een citotoets nu 
niet uit kunt gaan van een ‘normale’ situatie, maar tegelijkertijd willen we ook 
graag weten waar het kind nu staat in zijn/haar leerontwikkeling. We hebben 
daarom besloten om wel een aantal citotoetsen af te nemen, voor technisch 
lezen, begrijpend lezen (vanaf groep 5), spelling en rekenen. We nemen deze 
toetsen zo laat mogelijk in het schooljaar af, in de periode van 29 juni t/m 10 
juli, zodat we voorlopig nog aandacht kunnen besteden aan de leerstof. De toetsen 
zijn vooral bedoeld om te kijken waar de kinderen nu staan en waar de 
aandachtspunten liggen voor na de zomervakantie, bij de start van het nieuwe 
schooljaar. Nu  kunnen we ons wel voorstellen dat u nieuwsgierig bent over de 
uitslag. Met elkaar zijn we nog aan het nadenken over de wijze waarop we dit 
communiceren. Het zal in ieder geval een onderwerp van gesprek zijn tijdens de startgesprekken in 
het nieuwe schooljaar.  
 
Ook het laatste rapport heeft op dit moment de aandacht. We zijn aan het kijken hoe we dit anders 
kunnen vormgeven, waarbij we niet alleen de gegevens van de basisvakken noteren, maar ook 
terugblikken op deze bijzondere periode in het onderwijs.  
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Nieuwe huisstijl!  
Binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zijn we bezig 
om de huisstijl aan te passen. Alle scholen krijgen een nieuw 
logo en een nieuwe website. Voor een aantal scholen is dit al 
gerealiseerd en op dit moment zijn we druk bezig met de 
nieuwe huisstijl voor de Keizerskroon. Het nieuwe logo is inmiddels ontworpen en nu wordt er achter 
de schermen hard gewerkt om de nieuwe website op orde te krijgen. De bedoeling is dat deze op  
15 juni in de lucht gaat! Het nieuwe logo zal vanaf dat moment ook in gebruik genomen gaan 
worden, nog even geduld dus….! 
 
 

Babynieuws….. 
Het gaat maar door….!  
Juf Evita heeft haar tweede kindje 
gekregen! Zij beviel op 3 mei van 
een prachtige dochter, genaamd 
Femm. 
 
 
 
 

 
De volgende zwangere leerkracht heeft zich ook alweer aangekondigd. Juf Jonneke verwacht haar 
tweede kindje in oktober en haar verlof zal na de zomervakantie ingaan. De babyboom blijft dus 
gewoon doorgaan….. 
 
 

Tot slot……. 
 

Beste ouders, 
 
Enige tijd geleden heb ik u laten weten dat ik de Keizerskroon met ingang 
van het nieuwe schooljaar ga verlaten. Elf jaar geleden heb ik de school 
opgestart, samen met juf Louise en juf Christine en ik ga nu een nieuwe 
uitdaging tegemoet, bij de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). 
Achter de schermen is SKOP bezig met de werving van een nieuwe directeur 
voor de school. Er is een benoemingsadviescommissie samengesteld, waarin teamleden,  MR leden en 
een collega-directeur zitting hebben en de gehele procedure wordt begeleid door een extern bureau. 
Volgende week vinden de eerste gesprekken plaats. We zijn heel benieuwd! 
 
Esther Pleij 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Femm 


