
Hoorn 28 januari 2022,

Een woord vooraf…. Agenda
----------------------------------

10 januari t/m 4 februari:

Afname BOOM

(methode-onafhankelijke 
toetsen )

7 februari:

Studiedag personeel

Groep 1 t/m 8 vrij

11 februari:

Rapporten mee

14 februari t/m 18 
februari:

Rapportgesprekken

21 februari t/m 25 
februari:

Voorjaarsvakantie

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

We hebben kunnen genieten van een (extra lange) wintervakantie en sinds enkele 
weken zijn de kinderen en het team alweer hard aan het werk op school. Wel 
worden wij bijna wekelijks geconfronteerd met kinderen, ouders en teamleden die 
positief getest worden op Corona. Het kan daarom voorkomen dat we soms een 
klas naar huis moeten sturen omdat er geen invallers te vinden zijn. Uiteraard 
proberen we dit te beperken. Wij zijn heel blij om te merken, dat u als ouders hier 
heel veel begrip en flexibiliteit voor toont. Moge Allah u hiervoor belonen. 

Gelukkig heeft het kabinet de maatregelen rondom het Coronavirus, dusdanig 
versoepeld waardoor het minder vaak nodig is om een klas in quarantaine te 
plaatsen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over deze maatregelen.

De komende tijd staat in het teken van het afnemen van diverse toetsen, 
observaties, het schrijven van de rapporten en de schooladvisering van groep 8. 
Kinderen die door bijvoorbeeld ziekte toetsen hebben gemist, krijgen de komende 
weken de gelegenheid om deze in te halen. Binnenkort ontvangt u ook via Parro de 
intekenlijsten voor de oudergesprekken.

Wij vragen Allah om ons allen te beschermen en ons de kracht te geven om de 
komende periode het beste van onszelf aan elkaar en onze kinderen te geven.

Met Vriendelijke Groet, 

Samira Bashir, Schoolleider Al Amana Hoorn

In deze nieuwsbrief leest u:

Nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus; Luizencontrole; 

Rapporten inleveren; Aanmeldingen schooljaar 2022-2023 



Nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus
Een bericht namens ons bestuur
Het kabinet heeft op advies van het OMT besloten om de quarantaineregels in het 
onderwijs per onmiddellijke ingang te versoepelen. Deze nieuwe regels gelden in principe 
voor de komende zes weken en worden over drie weken geëvalueerd. Wij zijn nog in 
afwachting van de definitieve aanpassingen in het protocol, maar inmiddels is het 
volgende duidelijk:  

● Helaas kunnen wij ouders in beginsel nog geen toegang verlenen tot de school.
● Leerlingen hoeven na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine als 

ze geen klachten hebben. 
● Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er drie of meer besmettingen zijn.
● Alleen leerlingen met klachten of corona blijven thuis; leerlingen met milde klachten 

zoals hoesten, niezen en keelpijn en leerlingen met een negatieve zelftest mogen 
weer naar school komen. 

● Leraren die geboosterd zijn of die afgelopen acht weken corona hebben gehad en 
hersteld zijn en in aanraking zijn gekomen met een besmet persoon hoeven niet in 
quarantaine. 

● Dringend advies is om alle personeel én leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool 
twee keer per week preventief een zelftest te laten doen. Op school zijn voor dit 
doel gratis zelftesten beschikbaar. Bij een positieve test en klachten geldt in alle 
gevallen wel dat men in quarantaine moet.

● Personeel en bezoekers dragen verplicht een mondkapje bij verplaatsing in de 
school. Voor leerlingen vanaf groep 6 geldt het dringende advies om bij verplaatsing 
een mondkapje te dragen. In de klas mag het mondkapje af. Ouders dragen zelf 
zorg voor een mondkapje. 

 
Bij een uitbraak van besmettingen zullen wij de GGD raadplegen. De GGD kan besluiten 
tot een grotere quarantaine of zelfs sluiting van de school. Verder geldt dat de schoolleider 
in samenspraak met het bestuur kan besluiten om vanwege organisatorische redenen 
alsnog een hele klas naar huis te sturen of de school te sluiten. 

Wij doen een beroep op uw medewerking bij het naleven van de maatregelen, zodat wij  
de overdracht van corona zoveel mogelijk kunnen voorkomen en het onderwijs zoveel 
mogelijk ongehinderd kan doorgaan.   

Wij rekenen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#protocol-basisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs-versie-17-januari


Luizencontrole
Een aanpassing met betrekking tot de reguliere controles
Normaliter voeren een aantal hulpouders na elke schoolvakantie een luizencontrole uit. 
Om het risico op besmettingen met het Coronavirus in de school enigszins te verkleinen, 
komen deze controles tijdelijk te vervallen. Wij gaan ervan uit dat u als ouder zelf de 
verantwoordelijkheid draagt voor controle en behandeling op hoofdluis. 

Rapporten inleveren
Indien dit nog niet is gebeurd
Binnenkort ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 8 het eerste rapport van het 
schooljaar. Van de meeste kinderen hebben we de map voor de zomervakantie terug 
gekregen. Wij verzoeken de ouders die dit nog niet hebben gedaan, de rapporten de 
komende week mee te geven aan de kinderen. 
Mochten wij deze niet op tijd krijgen, dan betekent dit dat uw kind(eren) het rapport niet 
op 11 februari  kan ontvangen. 
Kinderen die in oktober/november/december/januari van dit schooljaar zijn gestart in 
groep 1 krijgen nog geen rapport omdat er meer tijd nodig is voor de leerkracht om een 
goed beeld te krijgen van het kind. Deze ouders worden na de rapportgesprekken 
uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. 

Aanmeldingen schooljaar 2022-2023
Zo krijgen wij inzicht in de te verwachten leerlingaantallen
Hoewel het schooljaar nog lang niet voorbij is, zijn wij achter de schermen wel aan het 
plannen voor schooljaar 2022-2023. Om dit te doen hebben wij uw hulp nodig. Wij vragen 
ouders met kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden hen alvast aan te melden. Op 
deze manier helpt u ons om inzicht te krijgen in de leerlingaantallen die wij kunnen 
verwachten in het nieuwe schooljaar.
Wanneer u uw kind heeft aangemeld, vragen wij (uiteraard met uw toestemming en indien 
van toepassing) een informatie-overdracht bij de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Dit 
helpt ons om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer wij de 
mogelijkheid zien om passend onderwijs te bieden, kunnen wij overgaan tot inschrijving. U 
kunt bij de directie of administratie de benodigde formulieren halen om uw kind(eren) aan 
te melden.


