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 Jarigen deze week:  zondag 20 juni Wies van Amsterdam     groep 6 

   woensdag 23 juni Lizzy van Berkel               groep 7 
Amy Buijs                         groep 8a 

   vrijdag 25 juni Troy van Duijn                 groep 7 
Jens van der Kooy          groep 5 

    
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Groepsbezetting schooljaar 2021-2022 
In de bijgevoegde brief kunt u informatie over de groepsbezetting van komend 
schooljaar lezen. 
 
Themaonderzoek ‘De gevolgen van 16 maanden Covid-19 
De Inspectie van het Onderwijs voert themaonderzoeken uit. Op dit moment doen zij 
steekproeven in alle sectoren van het onderwijs om de gevolgen van 16 maanden 
Covid-19 in kaart te brengen. Onze school zit in zo’n steekproef. De Inspectie is 
benieuwd hoe scholen onderwijs aan hun 
leerlingen verzorgen onder deze moeilijke 
omstandigheden.  
De Inspectie wil met dit themaonderzoek meer 
zicht krijgen op de gevolgen van de 
coronacrisis voor de ontwikkeling van de 
leerlingen. Hoe zien besturen en scholen toe 
op de ontwikkeling van de leerlingen? Hoe 
wordt ingespeeld op de (leer-) behoeftes van 
de leerlingen en hoe wordt er gestuurd op het 
onderwijs onder coronaomstandigheden?  



Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het welbevinden van leerlingen, leraren en 
schoolleiding.  
Kansen en succesvolle interventies worden in beeld gebracht om zo goede voorbeelden 
te kunnen delen met het onderwijsveld. 
Dit onderzoek vindt a.s. maandag online plaats. Er zal worden gesproken met directie 
en IB en ook met een aantal leerkrachten. De kinderen van groep 7 en 8 worden 
bevraagd door het invullen van een anonieme vragenlijst. 
We ontvangen van dit themaonderzoek geen schriftelijke terugkoppeling of rapport. Er 
zit ook geen beoordeling aan vast. De resultaten van dit onderzoek worden door de 
inspectie gebruikt om relevante inzichten te delen met de onderwijssector en voor de 
Staat van het Onderwijs 2022. 
 

 Aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Open huis MOL  MUZIEK WORKSHOPS  21 t/m 26 juni 
Een muzikale speurtocht, een echte orkestrepetitie, de allereerste muzikale stapjes in 
een muziekverhaal of zomerse workshop, het maken van muzikale TikTok filmpjes, en 
nog veel meer, is er te beleven in de Workshop-week bij stichting MOL van 21 t/m 26 
juni. De week wordt afgesloten met een Open Dag met binnen- en buitenactiviteiten. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl 

 

  
 

http://www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/


 
 Webinar Centrum 

voor jeugd en 
gezin 

  

 
 

 

Webinar Verleidingen voor pubers in de vakantie 
 
 
Over een paar weken sluiten de scholen voor de zomervakantie. Hoe gaat jouw kind de vakantie 
doorbrengen? Hoe kun je daar als ouder richting aan geven? 
 
Het centrum voor jeugd en gezin organiseert in samenwerking met een 
preventiedeskundige van Brijder een webinar voor ouders van jongeren van 11 tot 19 jaar 
over de verleidingen voor pubers in de vakantie. 
 
Corona leek af en toe op een verplichte ‘vakantie’ voor jongeren, de scholen waren heel lang 
‘dicht’. Dat had ook zo zijn gevolgen voor alle leuke dingen die jongeren in hun vrije tijd konden 
doen. Sporten en bijbaantje werden moeilijk, maar voor drinken en appen was meer 
gelegenheid. Over een paar weken is het zomervakantie en gaan de scholen weer dicht. 
 
Er is nu wel meer mogelijk, bijvoorbeeld het zwembad en de terrassen zijn open. Maar wel 
allemaal met beperkingen. Op vakantie gaan kan ook weer. Jongeren komen voor de keuze te 
staan hoe ze hun vakantie gaan invullen. Tijdens dit webinar bespreken we of je daar als ouder 
invloed op kunt hebben. Hoe houd je het leuk en gezond? Hoe en wanneer praat je erover, 
maak je afspraken en stel je desnoods 
regels? 
 
Datum:      Dinsdag 22 juni 2021 
Tijd:       20.00 – 21.30 uur  
Kosten:  Geen 
  
 
Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of deze link.  

 
 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 

Volg CJGcursus op   en  . Like it! 
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