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Beste ouders,  
 
In Nederland stijgt de vaccinatiegraad en daarmee vermindert het risico van besmetting en zelfs als 
er besmetting is, dan is er toch veel minder risico op ziekenhuisopname. Zelf ben ik al twee keer 

ingeënt met Pfizer, de Rolls Royce onder de vaccins.       Mijn vrouw heeft AstraZenica en is daar ook 
heel tevreden mee. Het leven begint zijn normale loop dan ook weer te hernemen. Maar ik hoop wel 
dat we definitief van die drie zoenen als begroeting af zijn… 
 
Deze maand was ik jarig en om dat te vieren ben ik met dochter en 
schoondochter wezen wadlopen van Holwerd naar Ameland. Dat 
wilde ik al zo lang en tja, als je 66 bent is er geen tijd meer te 

verliezen 
natuurlijk. Een 
mooie activiteit 
voor wie niet 
terugschrikt van 
tot kniehoogte 
lopen door  
stinkend, zwart 
slik of van het 
doorwaden van 
geulen waarbij het snelstromende water tot 
borsthoogte kan reiken. Gelukkig was het water 
met 17 graden eigenlijk wel lekker warm. 
 

1. Einde schooljaar op 30 juni 
Evenals de jaren hiervoor gaan er weer enkele families afscheid nemen van het afstandsonderwijs. In 
het International Baccalaureate (IB) tellen we dit jaar vijf leerlingen die hun laatste jaar hebben 
afgesloten. De resultaten worden begin juli gepubliceerd. Wel een vreemd jaar. Drie van 
de vijf leerlingen in het examenjaar hebben hun IB afgesloten via de non-exam route: zij konden geen 
schriftelijke examens afleggen omdat corona dat niet toeliet en zullen worden beoordeeld op 
basis van (o.a.) hun predicted grades. We hebben er het volste vertrouwen in dat ook zij straks met 
goede resultaten zijn geslaagd. Zij kunnen nu gaan studeren in een hopelijk corona-vrij eerste 
studentenjaar. 
Er gaan ook kinderen terug naar Nederland dit jaar. Zij hebben het afgelopen jaar (jaren) hun 
Nederlands op niveau weten te houden en zij zullen zonder bezwaar in Nederland kunnen instromen 
in het juiste leerjaar.  Wij wensen hun veel succes en een leuke tijd in Nederland. De scholen in 
Nederland zijn in september weer helemaal open en we verwachten dat dat ook zo zal blijven, 
aangezien —anders dan vorig jaar— er nu veel mensen gevaccineerd zullen zijn.  
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Begin nieuwe schooljaar op 1 september 
Al die leerlingen die blijven: daar zijn we natuurlijk heel blij mee! De inschrijfformulieren voor 
volgend schooljaar worden deze week verstuurd. Leerlingen worden niet automatisch voor het 
volgende cursusjaar ingeschreven. Elk jaar moet de inschrijving hernieuwd worden. Wij vinden het 
belangrijk dat u elk jaar opnieuw goed de afweging maakt of ons afstandsonderwijs nog steeds een 
juiste keuze is. Als wij denken dat er beter een andere keus gemaakt kan worden, zullen we dat ook 
adviseren. Ons doel is niet zoveel mogelijk leerlingen, maar zo goed mogelijk onderwijs voor elk kind. 
 
2. Rapportages 
Deze week en volgende week ontvangen u en de kinderen ook de eindrapportage van dit schooljaar.  

 
3. Boekenpakketten en de 
biliotheek 
Elke ingeschreven leerling1 
krijgt van ons een pakket 
jeugdliteratuur dat op basis 
van eigen smaak is 
samengesteld. Bij het 
inschrijfformulier voegen wij 
nogmaals de vragenlijst toe, 
dat ons helpt om een goede 
keuze te maken. Als het even 

kan, willen we de pakketten naar een Nederlands (vakantie-)adres kunnen sturen om de portokosten 
te beperken. 
 
Plus: de openbare (digitale) biliotheek 
Bovendien kunnen leerlingen die bij Stichting INIO staan ingeschreven een (gratis) lidmaatschap van 
de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) aanvragen. Dan krijgen ze toegang tot alle digitale 
boeken, inclusief luisterboeken van deze bibliotheek.  
Het enige wat daarvoor nodig is, is een mailtje naar bbijl@inio.nl waarin u vraagt om zo’n 
lidmaatschap.  
Dan geven wij door aan OBA: naam en geboortedatum van de kinderen die dit willen en een e-
mailadres (voor elk kind een apart e-mailadres). De rest van de procedure loopt dan via de OBA. Wij 
hebben daar dan verder geen 
inzicht in: het is een 
overeenkomst tussen u en de 
OBA. Daarom hebben niet al 
onze leerlingen er toegang 
toe, maar alleen zij voor wie 
het expliciet aangevraagd is. 
 
Een ander voordeel van het 
online account is dat 
leerlingen ook gratis toegang 
hebben tot De Voorleeshoek. 
Dit is erg leuk voor kinderen 
van 0 t/m 10 jaar.  

 
1 Alle leerlingen die per 1 oktober van een cursusjaar ingeschreven staan 

Figuur 1 Hier liggen vier pakketten op verzending te wachten 

mailto:bbijl@inio.nl
https://devoorleeshoek.nl/
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4. Onze nieuwe website: www.inio.nl  
De oude website was heel dringend 
aan een totale renovatie toe en die klus 
is nu geklaard. We zijn trots op het 
resultaat, dat compact en overzichtelijk 
de informatie geeft waar potentiële 
ouders van leerlingen naar op zoek zijn.  
 
De foto’s die erbij staan zijn van onze 
eigen leerlingen, bereidwillig door hun 
ouders gemaakt en ter beschikking 
gesteld. Hartelijk dank daarvoor! 
 
5. Wat te doen in de zomer? 
Merkwaardige titel misschien, want ik 
heb mijn hele leven lang nooit een 
probleem ondervonden om mijn zomer 
met aangename zaken te vullen. Voor u 
en onze leerlingen zal dat niet anders 
zijn. Maar wel doemt soms de vraag 
op: kunnen we voor Nederlands nog 
iets doen?  
JA! Nederlands spreken, veel (voor-) 
lezen, alert zijn op woordenschat. Kent 
uw kind een woord niet, verklaar het dan liever in het Nederlands dan het even snel in Engels te 
vertalen, enzovoorts.  
Maar er is meer mogelijk zonder tegenstrijdig te zijn met het vakantiegevoel. Er is bijvoorbeeld 
www.beterspellen.nl . Als u zich daarvoor opgeeft (alleen een naam en e-mailadres zijn genoeg, dus 
privacy-bestendig), krijgt u elke werkdag een quizje met vier meerkeuzevragen opgestuurd. De 
spelling (en ook een beetje woordenschat) kan op drie niveaus worden gespeeld: 1F (± groep 7/8 

basisonderwijs), 2F (na drie jaar v.o.) en 3F (vrijwel foutloos, dus einde 
havo/vwo). In die laatste categorie zitten wel eens vragen die een triviantachtig 
karakter hebben, maar vooruit, dat hoort er ook bij: het verschil tussen een 9 en 

een 10 moet ook zichtbaar zijn!       Bij dezelfde organisatie kun je ook nog 
andere talige tests doen, zie afbeelding. Ik ben me nu aan het toeleggen op NU 
Beter Frans…  
 
Voor vooral kinderen tot 10/11 jaar en hun ouders is er de Taalkanjer-uitdaging. 
Deze website zelf ken ik nog niet zo goed, maar wel de makers die erachter 
zitten. Twee zeer gedreven RT’ers sturen de ingeschreven mailadressen twee 
keer per week een “uitdaging”, steeds heel speels opgezet en uitdagend. 
Hieronder staat hun aankondiging https://taalkanjer.nl/zomerdip-overwonnen/  

http://www.inio.nl/
http://www.beterspellen.nl/
https://taalkanjer.nl/zomerdip-overwonnen/
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Ik durf deze wel aan te bevelen, maar u moet zelf de inschrijving doen. Veel plezier ermee! 
 

Tot slot 
Wij wensen iedereen een 
heerlijke, zonnige en gezonde 
vakantie toe en een goede start 
van het nieuwe schooljaar in 
september 2021, waar ook ter 
wereld. 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bart Bijl,   

Stichting INIO 

bbijl@inio.nl 
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