
 
 

Mededelingen van 19 maart 2021 
 

Agenda 

Woensdag 31 maart  Paasontbijt, bericht via leerkracht 

Donderdag 1 april 2021  Studiedag, Montessori-ontwikkeling 

Vrijdag 2 april, maandag 5 april  Paasweekend 

Woensdag 14 april  Schoolfotograaf 

Dinsdag 27 april  Koningsdag 

Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei  Meivakantie 

 
Algemeen 
 
Corona 

Afgelopen weken zijn er geen corona-

besmettingen geconstateerd op de BMS. Dat 

is heel fijn. We merken dat veel ouders hun 

kind bij verkoudheidsklachten thuis houden en 

hopen dat iedereen dit blijft volhouden. Zo 

houden we de school gezond met elkaar. 

Wanneer u uw kind laat testen, laat het 

wachten op de uitslag soms even op zich 

wachten. Om dit te versnellen kregen wij de 

tip om u te adviseren een DigiD aan te vragen 

voor uw kind. Zo gaat een afspraak plannen 

sneller en ook krijgt u de uitslag eerder binnen 

online. 

Tussenschoolse Opvang 

In de Bovenbouw gaan de kinderen soms 

tijdens de TSO bij een vriendje eten. Wanneer 

uw kind die dag volgens het contract op 

school zou blijven, kan uw kind alleen met het 

vriendje/vriendinnetje mee ná schriftelijke 

toestemming van de ouders. U kunt een 

mailtje sturen naar info@bms-school.nl of een 

briefje meegeven aan uw kind. Zonder bericht 

van u kan uw kind niet mee en blijft het op 

school. 

Project Buitengewoon leren groep Tine / 

Michelle 

Op 10 maart zijn we gestart met het project 

'Buitengewoon leren'.  Voor dit project gaan 

we 10 weken lang elke woensdag naar het 

Amsterdamse Bos, om hier de ‘gewone’ 

lessen,  op een buitengewone manier te 

volgen. De kinderen zijn de hele ochtend 

buiten en werken aan rekenen, taal en 

spelling. Daarnaast is er veel aandacht is voor 

groepsdynamiek, mindfulness en 

natuurbeleving. Omdat elke weers-

omstandigheid kansen en leermomenten 

biedt, houden wij ons bij dit project aan het 

Scandinavische gezegde: 'No bad weather, just 

bad clothes'. En zo hebben wij (uiteraard goed 

ingepakt), al twee fantastische dagen gehad.  

 

 

Inspectie doorstroomonderzoek 

Dinsdag 16 maart heeft de BMS online 

meegedaan aan een Doorstroomonderzoek 

Schoolloopbanen COVID-19 waarvoor 208 

scholen in Nederland zijn uitgenodigd door de 

onderwijsinspectie.  
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Met het Doorstroomonderzoek School-

loopbanen COVID-19 wil de inspectie 

onderzoeken wat de gevolgen op lange 

termijn zijn van de COVID-19-pandemie voor 

de schoolloopbanen en carrièremogelijkheden 

van leerlingen en welke bijdrage het onderwijs 

heeft geleverd om de nadelige effecten van de 

COVID-19-pandemie op te vangen. Zo wil men 

meer zicht krijgen op de adviesprocedure van 

scholen en welke invloed de actuele 

omstandigheden als gevolg van COVID-19 

hebben op het adviesproces.  

De informatie die wordt verzameld vormt een 

van de bronnen voor de 'Staat van het 

Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt.  

Besproken werd de reguliere adviesprocedure 

van de school en welke invloed de COVID-19-

omstandigheden dit jaar hebben op het 

adviesproces. Dit deed de inspecteur aan de 

hand van leerlingen uit groep 8, die als casus 

dienen om een beeld te krijgen van de 

totstandkoming van het schooladvies. Ook 

werd gevraagd naar de onderbouwing van de 

adviezen. Het gesprek duurde 2 uur. 

De inspecteur was onder de indruk van onze 

adviesprocedure, de onderbouwing op de 

gegeven adviezen en concludeerde dat de 

BMS adequate adviezen geeft aan leerlingen 

die naar het voortgezet onderwijs gaan. 

Deze adviezen blijken ook na een aantal jaren 

voortgezet onderwijs nog steeds adequaat. 

 

 


