
                                                                                                                                                      
                                                                                               
 

 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,                                         

 
 

Het is een rare tijd. Het coronavirus regeert de wereld. Met elkaar proberen wij 
het land draaiende te houden en daar hoort de school ook bij.  
Ik ben trots op de betrokkenheid, creativiteit en het doorzettingsvermogen van 

leerlingen, leerkrachten en ouders.  
Van het ene op het andere moment moesten wij allemaal overschakelen van 

onderwijs op school naar onderwijs thuis. 
Niets gaat boven onderwijs op school. Voorlopig is er alleen onderwijs thuis. 
Dank zij jullie allemaal wordt ook het onderwijs thuis een succes.  

Wij hopen dat als de school weer open mag de leerlingen gewoon verder kunnen 
met waar ze gebleven zijn. 

Natuurlijk houden we bij alles rekening met de situatie waarin ouders, leerlingen 
en leerkrachten nu zitten.  

De spanning van wat er verder gaat gebeuren heeft invloed op ons allemaal. 
 
Op school vinden wij het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen 

en gemotiveerd zijn om te leren. Wij dagen de kinderen uit, maar leggen geen 
druk op hen. Ik hoop dat de kinderen thuis ook met plezier werken aan hun 

schoolwerk. Ik hoop ook dat er veel tijd is voor ontspanning en afleiding. 
 
 

Geen mei uitstroom! 
De geplande uitstroom van leerlingen in de meivakantie is verplaatst naar de 

zomervakantie. Als u al een afspraak gemaakt heeft met een school en 
overplaatsing levert nu geen probleem op dan maken wij een uitzondering. 
 

 
Geen cito eindtoets voor de kopklas! 

De minister van onderwijs heeft besloten dat er dit jaar geen cito eindtoets wordt 
afgenomen. Voor de leerlingen van de kopklas is er dit jaar dus geen cito 
eindtoets. Het Taalcentrum zal in plaats van de eindtoets CITO een TOA toets 

(Toetsing, ontwikkeling en advies van ICE) afnemen zodat helder zal zijn welke 
startkwalificaties de leerling heeft. Een datum waarop deze afgenomen kan 

worden is op dit moment niet mogelijk gezien de coronacrisis en de sluiting van 
de scholen. 
 

Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen via de email aan de leerkracht van 
uw kind of via dit email adres: info@taalcentrumalmere.nl 
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Ik hoop dat er aan deze tijd snel een eind komt en dat de kinderen snel weer 

naar school kunnen.  
Dat kan alleen als wij samen het coronavirus bestrijden.  
Samen kunnen wij dit door ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM.  

Dat betekent:  

         Afstand houden van elkaar (1,5 meter minimaal),  

         Niezen en hoesten in de elleboog,  

         Papieren zakdoekjes gebruiken,  

         Geen handen schudden, 

         Handen vaak wassen! 

 
Voor meer informatie zie ook deze websites: 

         de video’s zijn hier te bekijken  

         https://www.pharos.nl/coronavirus/ 
 

 
Ik wens u allen heel veel sterkte in deze rare tijd. Hou elkaar in de gaten en blijf 
gezond!! 

 
 

Vriendelijke groet, 
 
Theo klein Koerkamp 

Directeur 
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Dear parents/ carers and pupils, 

 
 
 

It is a confusing time. The coronavirus rules the world. Together we try to keep 
the country going and school is part of it. 

I am very proud of the involvement, the creativity and the spirit of pupils, 
teachers and parents. 
From the one to the next moment we all had to switch from education at school 

to education at home. 
Nothing goes above education at school. For the time being there is only 

education at home. Thanks to you all education at home becomes a succes. 
We hope that children will pick up and move on from where they left when school 
is allowed to open again.   

Of course we will take account of the situation parents, pupils and teachers are 
in. The stress of what might happen has influence on us all. 

 
At school we find it important that children like to come to school and that they 

are motivated to learn. We challenge children and put no pressure on them.  
I hope that children at home work at there schooltask with pleasure. I hope also 
that there will be enough time to relax and have fun. 

 
 

No leave of children by the mayholiday 
The planned leave of children by the may holiday has been reschelduled to the 
summer holiday. If you already made an agreement with a school and transfer is 

now no problem with you or with the school then we will make an exception. 
 

 
No final citotest for the kopklas! 
The secratary of education has decided that there will be no final citotest this 

year. For the children of the Kopklas there will be no final citotest therefore. 
The Taalcentrum will instead test the children from the Kopklas with a TOA test. 

TOA= Toetsing (testing) Ontwikkeling (developping) Advies (advice).  
We can only plan a date for testing as soon as it is clear when de school will open 
again. 

 
If you have a question you can ask your teacher of your child by email or via this 

email address: info@taalcentrumalmere.nl 
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I hope this time may end soon and that the children may go to school soon.  

This is only possible when we beat the coronavirus together.  
We can do this to obey the advice of the RIVM strictly. 

 
This means: 

         Keep at least 1,5 meters distance from eachother,  

         Sneeze and cough in your elbow,  

         Use paper handkerchiefs, 

         Do not shake hands, 

         Wash your hands often! 
 
For more information see these websites: 

         de video’s zijn hier te bekijken  

         https://www.pharos.nl/coronavirus/ 
 

 
I wish you a lot of strengths in this strange time. Take care of each other and 

stay healthy!! 
 
 

 
Kind regards, 

 
Theo klein Koerkamp 
Director 
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