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Polluxstraat 12, 3195 RH Pernis. 

Postbus 692, Pernis. 

Telefoon:  010-4161923 

E-mail: directie@plataan-pernis.nl 

Beste ouders/verzorgers, 

Verlenging van de schoolsluiting 

Zoals het er nu naar uitziet zijn de basisscholen en kinderopvang in ieder geval nog 
een week dicht. 

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de Britse variant 
van het coronavirus op kinderen. Hierover zal het OMT een advies uitbrengen, en 
op basis daarvan beslist het kabinet of het primair onderwijs al vanaf 25 januari 
weer open kan. Het kabinet verwacht hier volgende week duidelijkheid over te 
kunnen geven. Zodra er meer bekend is zal ik u in de loop van de week hierover 
informeren. 

 

Ik wil mijn grote waardering en trots uitspreken aan alle ouders en kinderen. Ik zie 
dat iedereen online is en de lessen volgt. Er wordt hard gewerkt en de ouders 
steunen hun kind op allerlei mogelijke manieren. Ik besef maar al te goed dat er 
een uiterste inspanning moet worden geleverd en dat er meer-
dere bordjes tegelijkertijd in de lucht moeten worden 
gehouden. Petje af voor hoe jullie de afgelopen twee weken alle 
zeilen hebben bijgezet! 

Mocht het een keer niet lukken of hebben de kinderen even 
geen zin meer, accepteer dat en besef dat ook zij in een 
moeilijke periode verkeren.  

Midden- toetsen 
 
De LVS-toetsaanbieders en het ministerie van OCW hebben een advies opgesteld 
voor de M-toetsen die voor januari 2021 op de basisscholen staan gepland. Het 
advies is om: 

• Leerlingen de toetsen niet thuis te laten maken; 
• De toetsen wél af te nemen, maar op een later moment. Omdat het juist in 

deze tijd belangrijk is om goed zicht te houden op de ontwikkeling van leer-
lingen; 

• Als school zelf een geschikte afnameperiode te kiezen, passend bij de speci-
fieke situatie van de school en rekening houdend met aspecten als het    
weer moeten wennen op school en (voorjaars)vakantie. 

Wij zullen nu een andere planning maken m.b.t. tot de afname. 
Uiteraard hangt dit alles ook samen met de vraag wanneer de 
scholen weer opengaan. De ouders van de kinderen van groep 8 
worden over het schooladvies apart geïnformeerd. 
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Bericht van de gebiedscommissie Pernis 
De gebiedscommissie Pernis heeft ons verzocht om het volgende bericht onder de aandacht te brengen, 
bij deze: 

In Pernis fluctueren de cijfers van de Corona besmettingen, ten opzichte van de licht dalende trend in Rot-
terdam. 

Wij proberen op alle mogelijke manieren de bewoners van Pernis te bereiken en te benadrukken hoe be-
langrijk het is om je aan de maatregelen te houden om zo ook het aantal besmettingen in Pernis te verla-
gen.  

• Was vaak je handen 

• Hoest en nies in je elleboog 
Draag een mondkapje 

• Houd afstand en vermijd drukte 

• Klachten? Blijf thuis en laat je testen! 

Enquête schooltijden 

De ouderenquête verandering schooltijden heeft er vooralsnog niet voor gezorgd dat wij de schooltijden 
met ingang van het volgende schooljaar gaan aanpassen. Het inleverpercentage bleef steken op 69% ter-
wijl er was afgesproken dat het percentage minimaal 80% moest bedragen. 

Er wordt op basis van deze 69% geen ingrijpende beslissing genomen om de schooltijden te veranderen. 

Wellicht is de tijd er nog niet rijp voor en er is in de MR afgesproken dat we in het volgende schooljaar de 
schooltijden opnieuw onder de aandacht zullen brengen. 


