
	  
	  
Nieuwsbrief	  nr	  19	  2020-‐2021	  
	  

Scholensluiting	  
Op	  het	  moment	  van	  schrijven	  lijkt	  het	  erop	  

dat	  de	  basisscholen	  NIET	  opengaan	  op	  25	  
januari.	  Helaas	  en	  heel	  erg	  jammer	  en	  heftig.	  
Vooral	  voor	  de	  kinderen,	  maar	  ook	  voor	  jullie	  

en	  ons.	  
Laten	  jullie	  het	  ons	  weten	  als	  je	  wensen	  of	  
ideeën	  hebt	  voor	  hoe	  we	  dingen	  anders	  

zouden	  kunnen	  oppakken?	  Dan	  kunnen	  we	  
kijken	  wat	  er	  mogelijk	  is.	  Soms	  kan	  het	  niet	  en	  
dat	  lichten	  we	  dan	  toe.	  Maar	  er	  zijn	  misschien	  

ook	  dingen	  waar	  wij	  niet	  aan	  gedacht	  hebben.	  
In	  de	  MR-‐vergadering	  kwam	  bijvoorbeeld	  
langs	  of	  het	  niet	  mogelijk	  was	  om	  momenten	  

af	  te	  spreken	  om	  gezamenlijk	  op	  het	  
schoolplein	  te	  spelen,	  na	  school.	  Zodat	  de	  
kinderen	  elkaar	  kunnen	  zien.	  We	  gaan	  dat	  in	  

het	  team	  bespreken.	  
	  	  
Bij	  een	  van	  de	  kleuterklassen	  kwam	  de	  vraag	  

of	  er	  misschien	  een	  stagiaire,	  of	  de	  leerkracht,	  
in	  kleine	  groepjes	  kinderen	  thuis	  les	  kan	  

geven.	  Daarop	  heeft	  Madeleine	  gezegd	  dat	  
dat	  niet	  mag	  van	  haar	  qua	  inzet	  van	  team	  en	  
stagiaires.	  Wat	  haar	  betreft	  onttrekt	  school	  

zich	  dan	  aan	  de	  opdracht	  van	  de	  regering.	  
Maar	  als	  er	  ouders	  zijn	  die	  dat	  onderling	  
willen	  organiseren,	  je	  ziet	  voorbeelden	  op	  het	  

nieuws	  en	  in	  de	  kranten,	  dan	  lijkt	  dat	  een	  
optie	  waarbij	  ouders	  en	  kinderen	  baat	  kunnen	  
hebben.	  

	  	  
Voor	  wat	  betreft	  de	  noodopvang	  is	  de	  iets	  
aangepaste	  nieuwe	  strakkere	  aanpak	  goed	  

bevallen.	  (Het	  was	  even	  wennen	  met	  de	  
dubbele	  hoeveelheid	  kinderen).	  We	  scheiden	  
de	  drie	  bouwen	  nu	  en	  gaan	  in	  één	  lokaal	  per	  

bouw	  aan	  de	  slag.	  Voor	  elk	  kind	  is	  de	  
weekplanning	  die	  de	  kinderen	  thuis	  ook	  
hebben,	  uitgeprint	  en	  degene	  die	  die	  dag	  op	  

de	  opvanggroep	  staat,	  schrijft	  een	  overdracht.	  
Zo	  houden	  we	  met	  de	  steeds	  wisselende	  

bezetting	  toch	  goed	  zicht	  op	  de	  vorderingen	  
van	  de	  kinderen.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  week	  

volgt	  ook	  een	  korte	  overdracht	  naar	  de	  
groepsleerkrachten,	  zodat	  die	  ook	  weten	  waar	  
het	  kind	  is	  in	  de	  lesstof.	  

De	  komende	  week	  werken	  ook	  de	  OB	  en	  MB	  
leerkrachten	  zo	  nu	  en	  dan	  in	  de	  noodopvang	  
omdat	  we	  de	  bezetting	  anders	  niet	  rond	  

krijgen.	  De	  leerkrachten	  van	  de	  andere	  klassen	  
nemen	  dan	  de	  online	  ondersteuning	  over.	  
	  	  

	  MR	  
Op	  12	  januari	  kwam	  de	  MR	  via	  Zoom	  bij	  
elkaar.	  Madeleine	  nam	  ons	  mee	  in	  de	  laatste	  

ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  Corona.	  We	  
vergaderden	  vlak	  voor	  de	  persconferentie	  die	  
naar	  later	  bleek	  nog	  geen	  uitsluitsel	  heeft	  

gegeven	  over	  het	  opstarten	  van	  de	  scholen	  
per	  25	  januari.	  	  	  
Tevens	  bespraken	  we	  de	  verbouwing.	  Dit	  

proces	  vordert	  gestaag.	  De	  
bouwvergaderingen	  zijn	  in	  volle	  gang.	  Er	  is	  nog	  

geen	  uitsluitsel	  over	  de	  tijdelijke	  locaties.	  Via	  
de	  nieuwsbrief	  worden	  alle	  ouders	  verder	  op	  
de	  hoogte	  gehouden.	  	  

Er	  is	  nog	  steeds	  plek	  in	  de	  MR,	  
geïnteresseerden	  kunnen	  zich	  melden	  bij	  
Hylke	  Niermeijer,	  

mailto:hniermeijer@gmail.com.	  
	  	  
CITO	  toetsen	  

Normaliter	  starten	  deze	  week	  de	  CITO	  Midden	  
toetsen	  voor	  groep	  3-‐8.	  Voor	  kinderen	  en	  
leerkrachten	  een	  moment	  om	  te	  kijken	  waar	  

de	  hiaten	  in	  de	  leerstof	  zitten	  vergeleken	  met	  
het	  landelijk	  gemiddelde,	  dus	  waarop	  
bijgestuurd	  moet	  worden,	  groepsgewijs	  of	  

individueel.	  De	  resultaten	  van	  die	  toetsen	  
worden	  per	  kind	  besproken,	  en	  daarnaast	  ook	  
op	  klas-‐,	  bouw-‐	  en	  op	  schoolniveau	  

geanalyseerd.	  En	  dan	  wordt	  er	  waar	  nodig	  
bijgestuurd.	  Op	  de	  studiedag	  in	  februari	  of	  de	  
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teamvergadering	  in	  maart	  worden	  de	  
geanalyseerde	  toetsresultaten	  en	  de	  actie	  die	  

erop	  genomen	  wordt,	  per	  bouw	  
gepresenteerd	  aan	  de	  rest	  van	  het	  team.	  Ook	  
in	  relatie	  met	  voorgaande	  jaren.	  

Groep	  8	  gaat	  volgende	  week	  starten	  met	  de	  
toetsen.	  Mooie	  bijkomstigheid	  is	  natuurlijk	  dat	  
het	  heel	  rustig	  is	  in	  de	  school	  zodat	  ze	  zich	  

goed	  kunnen	  concentreren.	  
De	  M	  toetsen	  voor	  de	  andere	  groepen	  worden	  
uitgesteld.	  Volgens	  de	  CITO	  richtlijnen	  mag	  er	  

nog	  tot	  eind	  maart	  getoetst	  worden.	  Laten	  we	  
hopen	  dat	  we	  dan	  al	  lang	  en	  breed	  weer	  
lijfelijk	  naar	  school	  gaan.	  

En	  last	  but	  not	  least:	  goed	  om	  in	  het	  
achterhoofd	  te	  houden	  dat	  CITO	  maar	  een	  
deel	  van	  de	  belangrijke	  dingen	  toetst	  die	  

kinderen	  leren.	  Zie	  het	  plaatje	  hiernaast!	  	  
	  

	  


