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Nieuw lid GMR stelt zich voor 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten,  

Mijn naam is Sebastiaan Hendriks en stel mij graag 

even voor als nieuw lid van de GMR. Ik woon inmiddels 

een aantal jaar naar volle tevredenheid in Etten-Leur en 

ben getrouwd en heb twee kinderen waarvan de 

oudste naar IKC De Vincent gaat.  

Ik heb een achtergrond in de ouderenzorg en een 

eigen bedrijf in het vastgoed en lever vanuit die basis 

een bijdrage aan de GMR en de doelstellingen van de PCPO voor cluster Etten-Leur. 

Erg leuk om dat op deze manier te kunnen doen!  

Heb je vragen of wil je wat delen, spreek mij gerust aan op het schoolplein van De 

Vincent of stuur me een mail via: sebastiaan.hendriks@pcpomiddenbrabant.nl  

Toetsen en Corona 

Door alle quarantaines, thuisonderwijs en positieve testen ontstaat er wat onrust in 

de groepen. Juist nu het “toetstijd” is, komt dat natuurlijk niet goed uit. Toetsen 

willen we pas afnemen wanneer de kinderen dit ook kunnen. We hebben besloten 

dat de leerkracht zelf bepaalt wanneer de toetsen afgenomen worden. Wanneer een 

groep of kind onrustig is, of nog erg vermoeid door herstel van corona, kan de 

leerkracht de toets uitstellen. Dit heeft tot gevolg dat een toets misschien niet op het 

rapport in de portfolio staat. De resultaten kunt u wel altijd volgen in de app van 

parnassys. We hopen op uw begrip hiervoor.  

Coronamaatregelen 

Afgelopen dinsdag werd duidelijk in de persconferentie dat er geen klassen meer in 

quarantaine hoeven en dat kinderen zonder klachten naar school mogen komen (ook 

al is er in het gezin een positief getest persoon). Deze uitspraak heeft naast 

opluchting ook voor verwarring gezorgd. De GGD geeft namelijk nog wel aan dat 
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een gezin in quarantaine moet bij een positieve uitslag. Het systeem van de GGD 

moet nog aangepast worden op de nieuwe maatregelen. We hopen dat dit zsm in 

orde is.  

Wel willen we u vragen erg alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op corona. 

Houd uw kind dan thuis en doe eventueel een (zelf)test. Bij een negatieve (zelf)test 

en milde klachten mag uw kind naar school komen. Overleg dit ook goed met de 

leerkracht. De leerkrachten zullen namelijk ook alert zijn en u vragen het kind op te 

halen wanneer er klachten zijn die kunnen wijzen op corona. Hieronder kunt u 

nogmaals lezen hoe het landelijk bepaald is. 
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Belangrijke data 

2 feb – start inschrijven portfoliogesprekken 

4 feb – einde nationale voorleesdagen 

9 feb – studiedag; de kinderen zijn vrij 

11 feb – portfolio mee 

14 feb – portfoliogesprekken 

16 feb – portfoliogesprekken 

21 feb – MR vergadering 

24 feb – nieuwsbrief 

25 feb – Verkleedfeest ; kinderen zijn ’s middags vrij  

26 feb – 6 maart – voorjaarsvakantie 
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