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25 maart 

Ochtend geen 
gymlessen 

 
31 maart 

Portretfoto’s 
leerlingen Uithof 

 
2 april 

Goede vrijdag 
Vrij! 

 
5 april 

2e paasdag 
Vrij! 

 
26 april – 7 mei 

Meivakantie  
 

13, 14 mei 
Hemelvaart 

Vrij! 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
MR-nieuws 
De Corona-tijd is ook voor de MR erg 
beperkend in haar functioneren. Het “Live” 
bij elkaar komen is al maanden een 
probleem en het vergaderen via het scherm 
is niet voor alle onderwerpen even geschikt. 
De laatste online vergadering  was geheel 
gewijd aan de school in coronatijd met de 
invloeden op het lesgeven, de belasting van 
de ouders en leerkrachten, de kosten en de 
financiering van extra krachten, de 
noodopvang en natuurlijk de invloed op het 
welzijn en leerniveau van de kinderen. 
Komende dinsdag is er weer een MR-
vergadering, als gevolg van Corona nog 
steeds niet openbaar. De volgende punten 
staan o.a. op de agenda: 

- Formatieplan 2021-2022, doorgroei 
naar 17 groepen? 

- Nationaal programma onderwijs 
(extra subsidie, komen we in 
aanmerking en hoe te besteden?) 

- Het Schaduw-Talentenlab 
- Cito resultaten en actieplannen 
- Discussie stuk over de wijze waarop 

we de overgang tussen 
Basisonderwijs en Voortgezet 
onderwijs soepeler voor de 
leerlingen kunnen laten verlopen 

- Inzage in besteding werkdrukgelden 
- Groepsgrootte kleuters 

Een gevulde agenda dus. Van de uitkomsten 
van dit alles brengen we u op de hoogte. 
Inmiddels hebben zich 2 kandidaten gemeld 
voor de vacature binnen de MR; met beiden 
heb ik inmiddels een gesprek gehad. Zij 
zullen zich in de Nieuwsbrief van volgende 
week presenteren want omdat we 2 
kandidaten voor 1 vacature hebben moet er 
een verkiezing worden georganiseerd. Hoe 
we dit met de beperkingen van Corona 
zullen doen zullen we eerst in de 
vergadering van a.s. dinsdag bespreken. 
Hartelijke groet, Dick Katgert. 

 
 

 
Schaduw-talentenlab 
Binnen de Flierefluiter zijn twee 
groepen voor neo-onderwijs. Dit is 
een onderwijsvoorziening voor 
hoogbegaafde leerlingen. De 
plusleerlingen in de reguliere 
groepen waren tot nu toe alleen 
afhankelijk van het aanbod binnen de 
groep.  
Voor een paar leerlingen is het 
reguliere Almeers Talentenlab, dat is 
voor plusleerlingen van groep 5 t/m 
8 en dat is niet bij ons op school. We 
hebben een eigen talentenlab 
opgericht voor plusleerlingen van de 
groepen 1 t/m 8. 
 
Waarom een schaduw-talentenlab? 
Door binnen de Flierefluiter een 
eigen talentenlab in te richten is er 
voor meer leerlingen, en vanaf de 
kleuters, de mogelijkheid om gebruik 
te maken van deze voorziening. Het 
talentenlab heeft de naam “De 
Bosuilen” gekregen. De leerlingen die 
naar de Bosuilen gaan zullen een 
gedeelte van de woensdagochtend 
les krijgen. Door aan deze leerlingen 
1x per week op een andere manier 
aandacht te schenken in de vorm van 
het talentenlab denken we tot een 
betere afstemming te kunnen komen 
tussen leerstof en leerbehoefte. 
 
Onderwijs aanbod: 
De onderwerpen die centraal staan 
zijn: Leren Denken  (o.a. problemen 
oplossen, kritisch denken en buiten 
de kaders denken, Leren Leren 
(werken aan een onderzoek) en 
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Leren Leven (o.a. werken aan executieve 
vaardigheden en samenwerken).  
De leerlingen nemen de opdrachten mee 
naar de eigen groep en gaan er daar mee 
aan de slag. 
 
De lessen worden gegeven door juf 
Susanne. De leerlingen die kunnen 
deelnemen hebben hiervan inmiddels 
bericht ontvangen. 
 

 
Almere Schoon 
Deze week hebben de kinderen van de 
Uithof meegedaan aan Almere Schoon. 
De kinderen deden er fanatiek mee aan het 
opruimen van zwerfafval.  
Op 20 maart kunt u ook met uw kind aan 
Landelijke Opschoondag meedoen. 
 

 
GGD beantwoordt vragen 
Er worden momenteel veel vragen gesteld 
aan de GGD over het testen en vaccineren 
van kinderen op basisscholen in Almere. 
Daarom vindt u in deze nieuwsbrief een 
bijlage van de GGD met de belangrijkste 
vragen en antwoorden.  
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Lelystad, 5 maart 2021 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Er worden momenteel vragen gesteld aan de GGD  over het testen en vaccineren van kinderen op 
basisscholen in Almere. Wij vinden het belangrijk dat alle basisscholen in Almere het antwoord op 
deze vragen weten en een antwoord hebben wanneer ouders hiernaar vragen. Daarom melden we 
hieronder de belangrijkste vragen en geven een antwoord hierop. Wilt u deze vragen en antwoorden 
delen met de ouders/verzorgers van uw leerlingen? 
 
Wordt mijn kind op school gevaccineerd tegen COVID-19?  
 
Nee, kinderen onder de 18 jaar worden niet gevaccineerd tegen COVID-19. Zelfs als ouders graag 
zouden willen dat hun kind gevaccineerd wordt tegen COVID-19, is dat op dit moment niet mogelijk. 
Geen enkel COVID-19 vaccin is geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Op dit moment wordt 
internationaal onderzocht of het vaccin ook geschikt is voor kinderen. We weten het nu nog niet. 
Daarom kunnen kinderen nog niet gevaccineerd worden. 
 
 
Wordt mijn kind op school getest op COVID-19?  
 
Nee, uw kind wordt op school niet getest op COVID-19. Als de GGD het verstandig vindt om een kind 
wel te laten testen, dan is dat een advies. We kunnen en zullen dat nooit verplichten. Testen gebeurt 
altijd in een testlocatie van de GGD. Het testen vindt nooit plaats op school. U dient ook zelf een 
testafspraak te maken bij de GGD. Een coronatest bij de GGD is altijd gratis. 
 
 
Wordt mijn kind getest of gevaccineerd zonder mijn toestemming? 
 
Testen: 
Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig. Zij mogen ook zelf een testafspraak maken bij de GGD. Onder deze 
leeftijd is er altijd toestemming nodig van een ouder of verzorger om een kind te testen. Let op, kinderen van 
12 jaar en ouder moeten (ook) zelf toestemming geven voor het afnemen van de test. Het is belangrijk dat 
ouders dit daarom van tevoren met hun kind bespreken. U dient zelf een testafspraak te maken bij de GGD. 
 
Vaccineren: 
Nee, kinderen onder de 18 jaar worden niet gevaccineerd tegen COVID-19.  
 
GGD-en in Nederland zullen nooit een kind onder de 12 jaar vaccineren of testen zonder uitdrukkelijke 
toestemming en medeweten van de ouders of verzorgers. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming van 
alleen de jongere voldoende. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig. Als vaccineren tegen COVID-19 
mogelijk wordt voor kinderen, dan zal dat duidelijk worden gecommuniceerd. Op dit moment is vaccineren niet 
mogelijk. 
 
Vertelt iemand u dus dat uw kind zonder uw medeweten gevaccineerd wordt? Of hoort u dat uw kind getest is 
op COVID-19 op school, zonder dat u daar toestemming voor gaf? Dat is niet juist!  
 
Contact met de GGD 
Als u twijfelt over de juistheid van informatie die u krijgt over uw kind, of u heeft andere vragen, dan 
kunt u altijd GGD Flevoland bellen voor meer informatie. Dit kan via telefoonnummer 088 0029910 


