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AGENDA APRIL   17-18 mei Archeoloog in de klas online? 

26 april—7 mei Meivakantie  18 mei Kleutersinfonietta? 

12—14 mei  Roostervrije studiedag/Hemelvaart 24 mei 2e Pinksterdag, kinderen vrij! 

Thuisonderwijs en quarantaine 
Wij brengen u graag op de hoogte van de informatie over 
de situatie rondom corona, omdat wij gehoord hebben dat 
er allerlei wilde verhalen rond gaan. Het was de bedoeling 
alle ouders via deze info te informeren, maar zullen er nu 
wat dieper op in gaan. Bij een bezoek van groep 7A aan 
een workshop in De Schouwburg bleek achteraf dat er een 
besmetting heeft plaatsgevonden met COVID-19. Uit ana-
lyse van de situatie is gebleken, dat de besmette mede-
werker op dat moment geen klachten had. Wij hanteren 
als regel dat activiteiten met externen in principe buiten 
worden gedaan. Wij betreuren het zeer dat dit in dit geval 
fout is gegaan. In nauw overleg met de GGD is vervolgens 
afgesproken dat de kinderen die negatief getest waren op 
maandag weer naar school mochten. Vrijwel alle testuit-
slagen waren voor die dag binnen en deze bleken allemaal 
negatief. Vervolgens bleek op maandagmiddag toch een 
leerling positief te zijn en moest de groep opnieuw in qua-
rantaine. Toen woensdag bleek dat er nog een leerling 
positief was, werd de quarantaine opnieuw verlengd. Hoe-
wel er steeds in nauw contact met de GGD is gehandeld, is 
dit voor ons reden om bij een volgende besmetting nog 
voorzichtiger te zijn met het weer naar school laten ko-
men van kinderen. Ook willen we daarmee voorkomen dat 
kinderen meerdere keren getest moeten worden, want 
dat is niet wenselijk. Het dilemma daarbij is dat we ener-
zijds verspreiding willen voorkomen, maar ook kinderen 
niet onnodig thuis willen laten zitten. We rekenen op uw 
begrip bij dit lastige dilemma. Gelukkig hebben we tot nu 
toe zeer weinig besmettingen op school en is deze be-
smetting beperkt gebleven tot één groep. Dat willen we 
graag zo houden. Heeft u vragen, wij horen het graag. 

Koningsspelen 
Vandaag vierden we met allerlei activiteiten op en rond 
het plein de Koningsspelen. De kinderen konden met hun 
eigen groep meedoen met de sportclinics of wieltjesdag.  
Veel groepen mochten lekker spelen op het luchtkussen of 
de hindernisbaan. Zo werden de Koningsspelen ondanks 
corona toch nog een fantastische, feestelijke dag. 

 

Verkeersexamen 
Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het verkeers-
examen. Van harte gefeliciteerd! 

Bezoek inspecteur 
De inspecteur van het Onderwijs bracht een online-bezoek 
aan onze school voor het themaonderzoek ‘Analyse en 
afstemming in het basisonderwijs’. Er wordt geen oordeel 
gegeven, maar de gegevens worden gebruikt in de jaarlijk-
se uitgave ‘De staat van het onderwijs’.  
De inspecteur gaf ons de volgende terugkoppeling: 
Gegevens worden inhoudelijk onderbouwd en doordacht 
geanalyseerd. Er is een stevige connectie tussen de analyse 
en de plannen van aanpak. Er is veel kennis aanwezig op 
school bij de analyse, het plan van aanpak en de toepas-
sing van diagnostische kindgesprekken. Dit is goed terug te 
zien bij Rekenen & Wiskunde. De vorderingen voor Begrij-
pend Lezen van onze school zijn in lijn met het landelijk 
beeld. Ook hier is veel kennis aanwezig in het team. Begrij-
pend lezen breed inzetten bij andere vakken en coaching 
van leerkrachten, waarmee wij dit jaar op school zijn ge-
start, zijn efficiënte interventies. Uit de gesprekken werd 
zichtbaar dat er al bewust gewerkt wordt met eigenaar-
schap bij kinderen/leraren. Dit is cruciaal bij onderwijsver-
betering. Een mooie uitspraak vond hij: ‘In het verleden 
werkten we voor de (CITO-)toetsresultaten, nu werken we 
ermee!’ m.a.w. wij gebruiken ze samen met alle andere 
informatie die wij verzamelen als middel om nog beter te 
kunnen afstemmen op verschillen tussen kinderen. De in-
specteur gaf duidelijk aan dat we op dit gebied goed bezig 
zijn en dat we vooral door moeten gaan op de ingeslagen 
weg. Wij zijn blij met deze positieve constateringen van de 
inspecteur. Het is fijn als een expert waardeert wat je doet.  

Brief CITO  
Deze week ontving u de brief met de CITO-tabellen. We 
willen graag benadrukken, dat er niet direct reden is tot 
zorg op grond van deze informatie. Wij gebruiken allerlei 
informatie om ons onderwijs af te stemmen op de onder-
wijsbehoeften van kinderen. Het is een landelijk beeld, dat 
er minder vorderingen zichtbaar zijn op de verschillende 
onderdelen. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in 
de coronaomstandigheden. Het Nationaal Programma 
Onderwijs geeft scholen extra middelen voor de komende 
twee schooljaren om de vorderingen van kinderen te sti-
muleren. In de komende maanden wordt samen met het 
team en de MR een tweejarenplan uitgewerkt. We hou-
den u op de hoogte welke keuzes worden gemaakt.  



 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE MEIVAKANTIE 






