Beste ouders,
Het einde van het schooljaar 2019-2020 is alweer in zicht. Een jaar waarin alle kinderen hard gewerkt
hebben en we ook voor de nodige uitdagingen hebben gestaan. Maar mede dankzij alle positieve inzet van
leerlingen, ouders, team en bestuur kunnen we terugblikken op een educatief en leuk schooljaar.
Het einde van het schooljaar betekent vaak ook dat we afscheid moeten nemen van mensen. Voor zover
nu bekend zullen er 17 leerlingen vertrekken. Wij wensen hen veel succes in Nederland, België, USA,
Jordanië, Singapore en ook in Uganda. In het bijzonder willen wij Eva Fabriek en Aaf Bouta bedanken voor
hun goede ondersteuning tijdens de Nederlandse lessen. En natuurlijk Roos Silkens, onze penningmeester,
hartelijk dank voor je enorme bijdrage aan onze school. Wij wensen jullie veel succes tijdens jullie nieuwe
avontuur!!

COVID-19 & onderwijs
Vanaf 23 maart j.l. zijn we als school overgestapt op afstandsonderwijs. In het begin een hele uitdaging om
de juiste manier van lesgeven te vinden, maar inmiddels hebben we daar onze draai wel ingevonden. Voor
leerlingen is het zelf aan de slag gaan, nadat ze al een hele dag bezig zijn geweest met lessen en
zoomactiviteiten een behoorlijke opgave. Voor ouders is het zoeken naar de juiste balans van het inplannen
voor ondersteuning/begeleiding tijdens de Nederlandse les als ook voor de dagschool terwijl eigen
werkzaamheden ook gewoon doorgaan. Al met al een een totaal andere en onbekende wereld waarin we
nu “enigszins bekend” leven. Maar wat een prestaties worden er door iedereen neergezet!!
In deze onzekere tijden willen we toch proberen zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren, daarom hebben
we besloten om tot en met het einde van dit schooljaar de lessen op afstand te blijven geven. We willen
het einde van dit schooljaar wel op een leuke manier eindigen. Aangezien privé autos weer de straat op
mogen, willen we graag de laatste lesweek proberen om per groep de kinderen bij elkaar te laten komen.
We hopen dat er per groep een familie hun huis beschikbaar zou willen stellen. Aangezien Marij in
Nederland is, zullen haar groepen aansluiten bij een van de andere leerkrachten. Ook voor de leerlingen
die nu in Nederland zijn, zal gekeken worden naar een geschikt moment waarop zij bij elkaar kunnen
komen. De leerkracht zal via whatsapp verdere informatie hierover delen.

Voortgezet Onderwijs lessen
In april stonden de DIAtoetsen gepland voor alle voortgezet onderwijs leerlingen. Deze zijn niet doorgegaan
vanwege COVID 19. Op advies van NOB zullen wij deze DIAtoetsen afnemen in september/oktober 2020.

Sjoerd Servaas, Guido van Asten en Kato De Coninck, alledrie VO4 leerlingen en vele jaren leerling bij ons
op school, hadden zich ingeschreven voor hun Nederlands examen CNaVT. Helaas heeft dit examen niet
plaatsgevonden vanwege COVID 19. Zoals nu gepland zal dit examen worden afgenomen in het najaar.

Uitnodiging informatieavond Voortgezet Onderwijs – donderdag 4 juni a.s.
Op donderdag 4 juni a.s. zal een online informatieavond worden georganiseerd. Tijdens deze
informatieochtend zullen de volgende zaken besproken worden: de verschillende toetsmomenten in het
jaar als ook worden de mogelijkheden om een examen Nederlands af te leggen. Deze meeting is zowel
interessant voor de ouders waarvan hun kinderen al op het VO zitten maar ook voor ouders waarvan hun
kinderen in de komende jaren naar het VO zullen gaan. We zullen een powerpoint (in Nederlands en Engels)
een een videolink naar jullie doorsturen. De presentatie zal in het Engels worden gehouden.
Informatieavond: donderdag 4 juni 2020
Tijd: 5-6 PM (Oegandeze tijd)

Rapporten: eind mei/begin juni
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen hun 2 e rapport. Ondanks het feit dat we 3 maanden
afstandsonderwijs hebben gegeven, zijn de leerkrachten in staat om een beeld te geven waar elk kind staat.
“Een kind loopt namelijk niet voor of achter, hij/zij staat waar hij/zij staat, en....dat is prima zo!”
Het rapport zal de voorlaatste les naar u toegestuurd worden. De leerlingen die hun eigen leerkracht nog
zien tijdens de laatste les, zullen hun rapport ook overhandigd krijgen op dat moment. De leerkracht zal
een eindgesprek plannen (videocall) met leerling en ouders.

Bibliotheekboeken & schoolmateriaal
Normaliter vragen wij aan het einde van het schooljaar om alle bibliotheekboeken en evt. ander materiaal
terug te brengen naar de leslokatie/leerkracht. Voor dit schooljaar willen wij het volgende vragen. Indien
je na de zomer weer gewoon naar de Nederlandse school gaat, houd dan de boeken thuis en neem deze
mee tijdens de eerste les in het nieuwe schooljaar. Mocht je verhuizen of niet verder gaan met Nederlandse
les, dan willen wij dat de leesboeken en schoolboeken (met name voortgezet onderwijs) z.s.m. terug
worden gegeven, graag in overleg met de eigen leerkracht.

Jaarkalender en groepsindeling 2020 - 2021
We streven erna om eind juni de jaarkalender, groepsindeling en leslokaties toe te sturen. Bij het opstellen
van groepsindeling, tijden en leslokaties wordt gekeken naar de grootte, niveau’s en leeftijden van de
leerlingen in de groep, de mogelijkheid qua faciliteiten op diverse lokaties en beschikbaarheid van de
leerkrachten. Zoals ervaring leert, moet u er wel rekening mee houden dat er in augustus nog een wijziging
kan optreden qua lestijden en/of dagen omdat dit valt of staat met het aantal definitieve leerlingen.

Schoolgids 2020-2021
Momenteel zijn wij druk bezig met het schrijven van de schoolgids 2020-2021. De schoolgids is een
praktisch informatieboekje waarbij de plannen en doelen voor het komend jaar beschreven zullen worden
als ook de groepsindeling en jaarplanning. In de eerste periode van het komend schooljaar zal deze
helemaal afgerond zijn en rondgestuurd worden.

Extra ondersteuning
Voor het komend schooljaar zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die ons team willen komen
versterken. Op dit moment zijn wij druk bezig met het maken van de groepsindeling waarbij we ook de
mogelijkheden om ondersteuning in bepaalde groepen willen meenemen. Dus ben jij enthousiast,
betrokken en flexibel en wil jij iets betekenen voor onze school, laat het dan meteen weten!
Onderwijsachtergrond is hiervoor niet strikt noodzakelijk.

Bestuur
Allereerst willen we ook als bestuur iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het
afstandsonderwijs van de Nederlandse school in deze bijzondere tijd. We hopen iedereen weer in goede
gezondheid terug te zien in augustus, als het nieuwe schooljaar van start gaat en we wensen de families
die hun leven buiten Oeganda gaan opbouwen veel succes en geluk!
Als bestuur zijn we ons ervan bewust dat de COVID19 crisis wellicht ook een financiële impact op families
binnen onze gemeenschap heeft en zal hebben in de komende maanden. Mede daarom heeft het bestuur
in de laatste bestuursvergadering besloten het schoolgeld voor 2020 – 2021 niet te verhogen en de huidige
tarieven te handhaven voor het komende jaar. We schuiven het besluit om het schoolgeld te verhogen
door naar het schooljaar van 2021-2022.
Wat kunnen we nog meer doen? Zoals u wellicht weet hanteren we twee betalingsregelingen bij onze
school. De factuur wordt begin september verstuurd met het verzoek deze binnen 30 dagen te betalen. Dit
is de eerste betalingsregeling. In overleg kan dit in twee of drie termijnen betaald worden. Dit is de tweede
betalingsregeling. Graag zouden we van u willen horen of u verwacht dat 1 van deze twee
betalingsregelingen een uitdaging zal zijn voor het volgend schooljaar. We gaan dan graag – in vertrouwen
- met u in overleg over alternatieve betalingsregelingen. U kunt hierover een mail sturen naar
marleen.kamphuis@me.com en het bestuur zal dan contact met u opnemen.
Tot slot … voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er zijn verschillende
functies beschikbaar en we hopen 1 of meerdere nieuwe familie leden hiervoor te kunnen
enthousiasmeren! Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar marleen.kamphuis@me.com.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en team
Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel”

