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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 

Afgelopen maandagavond kwam het bericht van de regering dat alle scholen in Nederland 
moesten worden gesloten. Een toch redelijk onverwacht bericht. Het was schrikken, 
slikken, schakelen en met elkaar de schouders eronder zetten. En dat hebben we weer 
gedaan! Er is hard gewerkt om op dinsdag toch mooie kerstvieringen met de leerlingen te 
verzorgen, om lespakketten klaar te maken die meegegeven konden worden en er zijn leer- 
en werkboeken en materialen uitgezocht en meegegeven. Er is in de afgelopen drie dagen 
hard gewerkt om in januari de online lessen te kunnen verzorgen. Er zijn alvast 
instructiefilmpjes gemaakt en daarnaast is noodopvang georganiseerd. We konden voor 
een deel terugvallen op onze eerdere ervaringen, maar toch… Hulde en dank aan alle 
collega’s voor hun inzet en flexibiliteit! Dank ook aan u als ouders/verzorgers voor uw 
begrip en medewerking. We moeten opnieuw een beroep op u doen als collega-
ondersteuner en samen gaat ons dat lukken, ook in de hoop dat het maar voor twee weken 
zal zijn.  
Vandaag ronden we af en gaan we de kerstvakantie in. We wensen u als team goede en 
gezegende feestdagen, gezondheid en een fijne tijd in (klein) familieverband.   
  

Hartelijke groet,   Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 
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Reminder:  

maandag 4 januari 2021 zijn er i.v.m. de al eerder geplande studiedag  

geen online lessen en is er geen noodopvang! 

 

Noodopvang 

Afgelopen woensdag zijn we gestart met het bieden van noodopvang aan leerlingen van 
zorgpersoneel en andere cruciale beroepen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid van opvang 
van kwetsbare leerlingen die niet of onvoldoende thuis het online onderwijs kunnen volgen.  
Aanmelden van laatstgenoemde leerlingen voor deze opvang is mogelijk bij de directie en 
gaat in overleg met eventueel betrokken hulpverlening en/of de groepsleerkracht.  
 
Leerlingen zijn binnen de schooltijden welkom op school, 
dus vanaf 8.15 uur tot 14.00 uur.  
Het is belangrijk dat uw kind zijn werkboeken en ander 
lesmateriaal meeneemt naar de opvang. Ook daar zal u 
kind namelijk het online onderwijs gaan volgen! 
 
Als er al gebruik werd gemaakt van leerlingenvervoer, kunt u ook voor vervoer naar de 
noodopvang contact opnemen met de vervoerder en aangeven dat er sprake is van 
noodopvang. Mocht u aanvullende vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente Barneveld: tel. 14 0342 of: aanmeldingenonderwijs@barneveld.nl 
  

Lenen Chromebooks  
Veel ouders/verzorgers hebben al een mail gestuurd of gebeld 
met de vraag om een computer van school te kunnen lenen. 
Door onze investeringen op ICT gebied en de aanschaf van 
Chromebooks in juni jl. kunnen we hier (gelukkig!) aan tegemoet 
komen.   

Iedereen die zich heeft aangemeld, kan op maandag 4 januari 
a.s. tussen 12.00 uur en 15.00 uur een Chromebook komen 
ophalen op school. Hiervoor is wel ondertekening van een 

contractje nodig. In de bijlage vindt u dit contract. Mocht u een Chromebook willen lenen, 
dan kunt u alvast thuis e.e.a. invullen en het formulier meenemen en bij het ophalen 
inleveren. Lukt dit thuis niet, dan kunt u ook op school het formulier invullen.  

Let op: zonder ondertekening van het formulier kan er geen Chromebook uitgeleend 
worden! 

 

Aanvullende informatie en afspraken 
• Informatie over de online lessen en dag- en weektaken ontvangt u via de 

groepsleerkrachten. 

• De groepsleerkrachten zijn via de Parro-app en de mail het beste te bereiken, omdat 
zij in principe vanuit huis het online onderwijs zullen geven. 
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• De noodopvang wordt gedaan door onderwijsondersteunend personeel.  
 
 

• Op school volgen de leerlingen de online lessen die de groepsleerkrachten geven. Het 
is daarom belangrijk dat  de leerlingen die gebruik maken van de opvang hun leer- en 
werkboeken mee naar school nemen. 

 

Informatie van de MR 

Wij, MR van SBO de Vogelhorst willen ons graag aan u voorstellen. 

Aan SBO de Vogelhorst is een 
Medezeggenschapsraad (MR) verbonden die de 
belangen van de ouders, de leerlingen en het 
personeel behartigt binnen deze prachtige 
school. 
 
De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner 
van de directie en praat/denkt mee, adviseert 
en beslist mee over het beleid van de school. 
 
De MR bestaat uit 6 leden waarvan de helft uit 
de personeelsgeleding en de andere helft uit de 
oudergeleding. In de MR zitten namens alle 
ouders van De Vogelhorst: Elisabeth van den 
Berg, José Meerman en Joanne Heida. Namens 

het personeel zitten in de MR: Jantine van Steenbergen, Mariëlle Slijkhuis en Lieneke 
Hovestad.  
 
We vergaderen zo’n 6 á 7 keer per jaar. Als MR maken we notulen van de vergaderingen. 
Ook wordt er een jaarverslag gemaakt. Deze is te vinden op de website van de school.  
 
Heeft u vragen, opmerkingen of onderwerpen die we als MR een keer moeten bespreken, 
dan kunt u altijd mailen naar  mr@devogelhorst.nl 
 

 
___________________________________ 
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