
2 april 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Dinsdagavond was er weer een persconferentie en hoorden we dat de genomen 
maatregelen om het coronavirus te beheersen van kracht blijven tot en met 28 april en dat 
de scholen tot na de meivakantie gesloten zijn. Voor de Montessorischool Landsmeer 
betekent dit dat de school gesloten blijft tot maandag 11 mei. 
 
Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van mijn team maar ook van de kinderen en 
van ouders die het eigen (thuis)werken moeten combineren met het begeleiden van hun hun 
kind(eren). De studiedag op 23 april en aansluitend de meivakantie vanaf 24 april gaat 
gewoon door zoals gepland. Het is in deze situatie fijn dat er ook even een rustmoment komt 
voor iedereen. 
 
Het nieuws over de verlenging van de maatregelen komt natuurlijk niet helemaal 
onverwacht, maar ik kan me voorstellen dat het voor velen toch een teleurstelling is. De 
kinderen willen hun vrienden weer zien en missen hun leerkracht(en). Ook wij missen de 
gewone schooldag waarbij we de kinderen kunnen zien en horen en er echt contact met ze 
is. We blijven er echter samen onze schouders onder zetten en ook als de periode nóg een 
keer verlengd wordt, blijven wij ons uiterste best doen om op een goede manier onderwijs te 
geven. 
 
Door het besluit dat de scholen langer dicht blijven, is nu duidelijk dat er een aantal dingen 
komt te vervallen of verplaatst moet worden. Als de scholen namelijk weer opengaan op 11 
mei hebben wij de kinderen twee maanden niet gezien en zijn er slechts acht weken te gaan 
tot de zomervakantie. In die weken vallen ook nog vrije dagen en staan er activiteiten 
gepland, die doorgang moeten vinden zoals de musical van groep 8 en het maken van de 
groepsindelingen voor volgend schooljaar. We moeten 
dus keuzes gaan maken. Dit betekent dat: 

● De geschreven rapporten voor groep 2 tot en met 7 komen te vervallen. 
● De oudergesprekken worden verplaatst. De data hiervoor worden later bekend 

gemaakt. 
● De organisatie van Cito is in overleg of de periode wanneer de cito toetsen 

normaal gesproken plaatsvinden verplaatst moet worden. Wij wachten op hun 
advies. 

● De entreetoets voor groep 7 wordt verplaatst of er komt een andere vorm van 
toetsing later dit schooljaar of als de kinderen net in groep 8 zitten. 

● De voorlopig adviesgesprekken voor groep 7 worden verplaatst naar begin 
komend schooljaar. 

Over een aantal zaken hebben wij nog geen beslissing genomen, zoals de tweedaagse 
schoolreis voor groep 2 en groep 5 en het zomerfeest. Op dit moment is het nog onduidelijk 
of deze activiteiten afgelast gaan worden. Het kan zijn dat de periode dat de scholen dicht 
blijven weer verlengd wordt. In dat geval zullen wij de keuzes die wij nu gemaakt hebben, 
moeten aanpassen. 



 
Vanzelfsprekend blijf ik u informeren als er dingen veranderen en er nieuwe beslissingen 
worden genomen. 
 
Namens het team wens ik u allemaal een goede gezondheid toe en veel sterkte in deze 
lastige tijd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Baile van der Plas 
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