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BESTE OUDERS/VERZORGERS 
Beste ouder/ verzorger,   
  
Zojuist is bekend geworden dat het land weer in “een gedeeltelijke lockdown” gaat. Voor het 
onderwijs heeft dit als consequentie dat de scholen m.i.v. woensdag a.s. tot 18 januari 2021 
hun deuren sluiten voor fysiek onderwijs. Een harde maatregel die voor ons als een 
verrassing kwam. We beseffen ook dat dit ook voor u als ouder weer het nodige betekent en 
van u vraagt. Dat geldt ook voor onze leerkrachten die in korte tijd weer de voorbereidingen 
voor het thuisonderwijs en de noodopvang moeten organiseren.  
  
Wat betekent dit voor het onderwijs?  
Ook voor deze week wordt er thuiswerk georganiseerd, al zal dat minder uitgebreid zijn dan 
in de periode na de kerstvakantie.  De leerkrachten gebruiken deze dagen namelijk ook om 
de periode na de kerstvakantie zo goed mogelijk voor te bereiden.  U ontvangt hierover nog 
bericht van de leerkracht.  
 
Chromebook 
Leerlingen kunnen weer een chromebook van school lenen. Mocht u hiervan gebruik willen 
maken, dan kunt u dit aan de leerkracht doorgeven. U ontvangt dan een 
bruikleenovereenkomst die u moet tekenen en retourneren. 
  
Wordt er weer noodopvang georganiseerd?  
Kinderen, waarvan ouders werkzaam zijn in de vitale sector, kunnen indien echt 
noodzakelijk gebruik maken van de noodopvang. We willen u dringend verzoeken om zelf 
goed te kijken of er mogelijkheden zijn om uw zoon of dochter op te vangen. Een overvolle 
noodopvang heeft ook weer consequenties voor het thuisonderwijs. De noodopvang moet 
door de leerkrachten onder lestijd mee vormgegeven worden. Op dagen dat ze de 
noodopvang verzorgen kunnen deze leerkrachten veel minder betekenen in het verzorgen 
van thuisonderwijs.   



Mocht opvangen op de eigen school niet kunnen, dan kan het zijn dat uw kind naar een 
andere locatie moet voor de noodopvang. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 
bericht van ons. 
  
Bent u aantoonbaar werkzaam in de vitale sector (cruciaal beroep) en moet u echt gebruik 
maken van de noodopvang?   
Stuur dan een mailtje naar infostmartinus@skozok.nl  o.v.v. Noodopvang. Vermeld daarin 
de naam van uw zoon/ dochter, de groep waarin hij/zij zit en de betreffende dagen of 
dagdelen.   
We houden hiervoor de normale schooltijden aan. Reeds geplande studiedagen/middagen 
vinden doorgang. Op die dagen vindt er geen noodopvang plaats. 
TSO en BSO moet u zelf regelen en vallen niet onder de noodopvang van school. TSO vindt 
doorgang zoals gebruikelijk. Voor BSO gelden andere maatregelen. Ouders die hier al 
gebruik van maakten hebben inmiddels een brief ontvangen. BSO geeft aan dat er geen 
nieuwe aanmeldingen kunnen plaatsvinden. School gaat niet over aanmelding bij TSO/BSO. 
 
Hoewel het allemaal erg snel geregeld moet worden, hebben we er vertrouwen in dat we het 
thuisonderwijs en de noodopvang snel weer kunnen organiseren.   
We zijn ons er ook echt van bewust dat het ook voor u een pittige periode is, waarbij vaak 
thuiswerk voor u gecombineerd moet worden met het begeleiden van kind(eren) thuis.   
Mocht u vragen hebben m.b.t. de begeleiding/oefenstof van uw zoon of dochter, neem dan 
zelf tijdig contact op met de groepsleerkracht. Hij/zij kan u dan helpen en dat kan 
weer onnodige frustratie voorkomen.   
Hopende op uw begrip in deze hectische tijden.   
  
Namens team St. Martinus, 
Maaike Nieuwenhuis 
directeur St. Martinus/Agnetendal 

 

SCHOOLRESULTATEN 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderwijs 
Onze scholen leggen in het leerlingvolgsysteem (Parnassys) gegevens over de 
schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs op 
onze scholen te verbeteren en voor onze gesprekken met ouders, maar ook met 
bijvoorbeeld inspectie van onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen 
hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten 
we wat de ontwikkeling van onze kinderen is en hoe de scholen het doen. Dit is belangrijk, 
omdat dit ons helpt om het onderwijs op de scholen beter te maken, maar ook het onderwijs 
in heel Nederland helpt te verbeteren. 
De scholen van SKOzoK, dus ook onze school, gaan de resultaten van de taal- en 
rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, www.cbs.nl), zodat 
het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS 
zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het 
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast 
zorgt het CBS ervoor dat de leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. 
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in 
openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van 
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens 
de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor andere 
statistieken die zij maakt. 

http://www.cbs.nl/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/


Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, 
dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt ervoor dat de gegevens van 
uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. U kunt dit doen door een reply te geven 
op deze nieuwsbrief vóór 08-01-2021. Geeft u nog wel even door in welke groep(en) 
uw kind(eren) zitten (voornaam-achternaam-groep)? 
 
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor het onderzoek. 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze 
gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over 
gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht 
hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens 
stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. 
Dat is hier niet aan de orde, omdat het om toetsgegevens gaat. U moet alleen laten 
weten als u bezwaar heeft. 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 
 
 
 

DOEZAAM VALKENSWAARD CHALLENGE  

Beste ouder / verzorger, 

 

Deze week krijgt uw kind een Doezaam Valkenswaard Challenge mee naar huis. Deze 

challenge is een initiatief van de gemeente Valkenswaard en wordt aan alle leerlingen van 

de groepen 5 t/m 8 aangeboden.  

 

In deze challenge dagen gezingsleden elkaar uit om “duurzaam te doen” in 2021. Dit 

gebeurt door het spelen van het duurzaamheidsspel Doezaam Valkenswaard. Het spel 

bevat concrete acties die je in en om huis uit kunt voeren. Op deze manier ga je als gezin op 

een leuke manier aan de slag met kleine duurzaamheidsmaatregelen. Laat jij je uitdagen?  

 

Meer informatie kunt u vinden in het challenge pakket dat uw kind binnenkort ontvangt. 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/


TYPECURSUS GR. 6 T/M 8 

 

 

 



FIJNE VAKANTIE 

Team St. Martinus wenst u hele gezellige feestdagen toe 

en een gelukkig en gezond 2021! 

 
 

 


