
 
 

 

Nieuwsbrief januari 2021 

Samenwerking ouders school 

We worden er steeds beter in, met z’n allen. Het is echt indrukwekkend om te ervaren hoe ouders, 
kinderen en leerkrachten doorzetten om de leertaken af te maken. Als school doen we wat we 
kunnen om te voorkomen dat we leerachterstanden krijgen, maar wat voelen we ons op afstand 
staan. Het hoeft geen betoog dat we het zo graag anders willen. Maar wie wil dat niet. Gelukkig kan 
er door al uw medewerking veel wel doorgaan, al zullen we wel ons ritme rondom de rapporten en 
oudergesprekken moeten aanpassen. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 
We zijn u als ouders dankbaar voor uw inzet om ons te helpen bij ons werk. Velen van ons zijn zelf 
ook ouder, grootouder of oom of tante en we begrijpen wat dit betekent voor gezinnen. We hopen 
dat de gewenning ertoe bijdraagt dat spanning vermindert. Bedenk maar, morgen is er weer een dag. 
Leren is lastig, maar het gaat beter als je het leuk kan maken. Humor kan helpen, en geduld is goud 
waard. We hopen met u dat de scholen zo snel mogelijk weer open kunnen. 
 
Programma 

Door de lockdown moeten we een aantal onderdelen van ons jaarprogramma opschuiven. Het 1e 
rapport wordt voor de groepen 3-7 nu op 18 februari meegeven met de kinderen. Het rapport richt 
zich met name op de periode van voor de lockdown. Groep 2 zal dit na de vakantie doen, omdat aan 
hun rapport een uitgebreide leerling-screening voorafgaat, die pas na de vakantie kan plaatsvinden. 
Groep 8 heeft een ander jaarritme en is al eerder geïnformeerd. 
 
Zodra de leerlingen terug op school zijn, gaan de leerkrachten werken aan het groepsgevoel en willen 
zij weer alle aandacht aan de kinderen geven. Vervolgens zullen zij gaan onderzoeken of er nog 
hiaten zijn. Hiervoor zullen zij, naast observaties, ook de kinderen weer gaan (cito-)toetsen. Sommige 
groepen zullen hier misschien al voor de vakantie mee beginnen. Andere groepen pas na de vakantie. 
 
De studiedag van 27 januari wordt verplaatst naar 17 maart. De kinderen zijn dan vrij. Er zal die dag 
geen thuisonderwijs worden gegeven. Deze dag gebruiken de leerkrachten om gezamenlijk de 
toetsresultaten te bespreken en te evalueren en voor de volgende periode het onderwijsaanbod te 
bepalen. 
 
De 10-minutengesprekken schuiven mee en zullen uiterlijk eind maart gevoerd zijn. De verschillende 
jaarlagen zullen een eigen planning maken en u daarvoor uitnodigen. Dit kan dus verschillen met 
andere groepen. De gesprekken zullen via Teams gaan. 
Als de scholen onverhoopt langer dicht blijven, zal dit natuurlijk weer van invloed zijn op deze 
planning. 
 
Belangrijke data: 

25 januari: rapport groep 8 
27-28 januari: adviesgesprekken groep 8 
8 februari: school (hopelijk) weer open 
18 februari: rapport groep 3-7 
19-26 februari: voorjaarsvakantie 

 
17 maart:  studiedag, alle kinderen vrij 
19 maart: rapport groep 2 
26 maart: einde gespreksperiode 
1 april:  Paasviering 
2 april:  Goede Vrijdag 
5 april:   2e paasdag 


