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Bedankt! 
We zijn we enorm trots op “onze”  
kinderen en wat hebben ze allemaal hun 
best gedaan! Ook een groot woord van 
dank aan alle ouders die zich zo hebben 
ingezet om het thuisonderwijs te doen 
slagen. Natuurlijk was dit niet altijd 
even gemakkelijk, maar we konden  
op uw rekenen. Dank daarvoor.



Wat waren het weer bizarre weken in  
de afgelopen periode. Noodopvang, roos-
ters maken, filmpjes opnemen, meet, af-
standsonderwijs, mondkapjes... we zijn  
er zachtjes aan wel helemaal klaar mee.

Wat was het dan ook fijn om afgelopen week 

weer te mogen starten en wat was het vervol-

gens ook weer een grote domper dat de groe-

pen 3 en 4 en later de groepen 1 en 2 thuis 

moesten blijven. Natuurlijk, een andere optie 

was er niet op dat moment, maar het voelde 

wel als een groot gemis. Als je dan weer open 

gaat, wil je dat doen met alle groepen.

Dat moment hopen we nu na de voorjaars-

vakantie alsnog te mogen beleven. Als dat 

gaat lukken, zullen we daar zeker met de  

kinderen nog even uitgebreid bij stilstaan.

Natuurlijk zijn we ook in de komende maan-

den nog niet van het virus verlost. De ver-

wachting is dat we regelmatig kinderen en 

leerkrachten zullen missen op school. Ook 

zal er misschien zo nu en dan nog een groep 

thuis komen te zitten, maar doordat er nu 

druk gevaccineerd wordt, hopen we dat we 

echt weer vooruit kunnen gaan kijken.

Sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, 

zomer feest… ik durf er nog niet hardop over 

na te denken, maar ik hoop zo ontzettend 

graag dat we (deels) met deze activiteiten aan 

de slag kunnen gaan. Natuurlijk houden we u 

van al deze ontwikkelingen op de hoogte.

Algemeen

Sneeuwpret op Het Kompas



Ik wil deze Kompaswijzer ook gebruiken 
om de leerkrachten, onderwijsassis-
tenten en studenten te bedanken voor 
hun grote inzet in de afgelopen peri-
ode. Het valt namelijk niet mee om in 
zo’n korte tijd weer over te schake-
len op afstandsonderwijs. Daarnaast 
moest de noodopvang geregeld wor-
den, met vaak wel meer dan 80 leer-
lingen. Ook als ik per mail vroeg of 
er iemand bij wilde springen voor het 
draaien van de noodopvang of een 
andere activiteit, kreeg ik altijd meer-
dere positieve reacties, zowel van leer-
krachten, onderwijsassistenten alsook 
studenten. U begrijpt… hier zit een 
directeur die heel trots is op zijn team. 
Bedankt daarvoor!

Omgaan met citotoetsen op  
Het Kompas (betreft groep 3-8) in  
tijden van corona

Zo vlak voor de voorjaarsvakantie kunnen 

we u melden dat de kinderen in de 2e week 

na de voorjaarsvakantie weer aan de slag 

gaan met de cito-toetsen. De uitslagen van 

deze cito-toetsen zullen dit keer dan ook 

niet in de rapport worden vermeld. We wil-

len de rapporten namelijk niet nog langer 

uitstellen. Natuurlijk brengen we u op een 

later tijdstip nog wel op de hoogte van de 

citoresultaten.

Nog meer dan voorheen, zullen we de  

resultaten gebruiken als een meetmoment 

(i.p.v. als een afrekenmoment). Waar zitten 

hiaten, wie heeft welke zaken wel opgepakt 

en wie niet en waar moeten we vervolgens 

extra mee aan de slag. Dat zijn voor ons 

hele belangrijke vragen die we mee zullen 

nemen als we de toetsen gaan analyseren.

Staren wij ons als school blind op de re-

sultaten van de cito-toetsen? Het antwoord 

daarop is zoals gewoonlijk op onze school... 

nee! Want het kind is immers veel meer 

dan een (Cito)toets! 

Kindgesprekken (incl. bespreking  
rapport) op Het Kompas

Op Het Kompas voeren we sinds enkele  

jaren kindgesprekken. We vinden het  

belangrijk om deze gesprekken te voeren 

vanuit de gedachte dat kinderen eigenaar 

worden van en betrokken worden bij hun 

eigen leerproces.

We doen dit middels het in kaart brengen 

van onderwijsbehoeften, dat wat een kind 

nodig heeft om zich goed te kunnen ont-

wikkelen op school.

Het is daarom van belang dat we alle leer-

lingen goed leren kennen en zicht krijgen 

op hun onderwijsbehoeften, zodat we ze 

kunnen begeleiden in hun ontwikkeling 

en bij het behalen van doelen. Naast onze 

observaties leren we het meest over de 

kinderen door met ze in gesprek te gaan. 

We zien de kindgesprekken daarbij als een 

middel om de betrokkenheid van leerlin-

gen bij hun eigen leer- en ontwikkelings-

proces te vergroten.

 

Het eerste ouder-kind gesprek begin dit 

schooljaar werd door alle partijen als zeer 

positief ervaren. Halverwege maart vindt 

het tweede ouder-kindgesprek digitaal 

plaats. U wordt voor dit (online)gesprek  

(via meet) uitgenodigd via Parro, zoals u 

van ons inmiddels gewend bent.

De kinderen van de groepen 4 t/m 7 zijn  

bij dit gesprek aanwezig.

 

Voorheen vulden de leerlingen in het begin 

van het schooljaar een kompas in met eigen 

 opgestelde doelen voor dat schooljaar. Nu 

wordt het kompas op school ingevuld, voor-

afgaande aan het tweede ouder-kindgesprek. 

Wij denken dat de leerlingen halverwege het 

schooljaar beter kunnen inschatten waar zij 

de rest van het schooljaar aan willen werken. 

In de komende weken zullen de leerkrach-

ten van de groepen 4 t/m 7 alle leerlingen 

uit hun groep spreken. Uitgangspunt daarbij 

zal zijn, het ingevulde kompas, het rapport 

en de ervaringen in de eerste helft van het 

schooljaar.  

 

In het laatste gesprek van het jaar rond-

om het eindrapport komen de kinderen en 

leerkrachten samen terug op het ingevulde 

kompas en zal dit formulier ook met het 

rapport mee naar huis gaan.

Bedankt  
collega’s



Naschoolse  
activiteiten zijn 
van start gegaan.

In de periode na de voorjaarsvakantie 
gaan we kijken wat er wel- en wat er 
niet door kan gaan wat betreft de na-
schoolse activiteiten. Natuurlijk han-
teren we daarbij de richtlijnen vanuit 
RIVM. We willen immers graag, maar 
het moet wel verantwoord zijn. We 
houden u hiervan op de hoogte.

Personele  
wijzigingen 
In de vorige Kompaswijzer schreef ik 
nog dat juf Patricia Wisse de periode 
vanaf de kerstvakantie tot de voorjaars-
vakantie voor haar rekening zou nemen 
naast juf Carolien. Dat heeft ze ook wel 
gedaan, maar vooral online. Alleen de 
laatste vrijdag heeft ze nog voor de klas 
gestaan. Na de voorjaarsvakantie zal zij 
niet meer terugkeren voor groep 1a-2a. 

Juf Michelle, die terugkeert van haar zwanger- 

en ouderschapsverlof zal dan naast juf  

Carolien komen te staan. Diezelfde juf  

Michelle zal ook juf Petra gaan vervangen 

naast juf Cobi. Juf Petra zal voorlopig nog wel 

naast juf Patricia blijven staan op de maan-

dag en dinsdag.

Ook dat zal echter, als het goed is, stopgezet 

gaan worden. Juf Annelies gaat na een lang-

durig ziekteverlof weer steeds meer voor de 

groep en het is de bedoeling dat zij nog voor 

de meivakantie volledig werkzaam zal zijn. Dit 

houdt dan in dat zij op maandag en dinsdag 

naast juf Patricia voor de groep zal staan en 

dat we afscheid moeten nemen van juf Petra.

 

Diezelfde juf Annelies zal na de voorjaars-

vakantie op vrijdag voor groep 4b komen te 

staan. Dat houdt in dat juf Mara weer “ge-

woon” vier dagen voor de groep zal staan, 

zoals ze ook is gestart na de zomervakantie. 

Eerder hebben we u kunnen melden dat we 

juf Tamara Aleman hebben benoemd voor de 

vacature in groep 3a. Juf Tamara is inmid-

dels gestart, maar ook haar start viel een  

beetje in het water. Eerst moest ze zich  

beperken tot online onderwijs en toen ze 

eindelijk fysiek mocht gaan lesgeven, was  

ze geveld door corona.



Dit schooljaar zijn we in de onderbouw 
gestart met drie groepen 1/2  en twee 
groepen 1. Deze organisatie hebben we 
geëvalueerd en hieruit kwam naar voren 
dat het werken met groepen 1/2 ons erg 
goed bevalt. 

Positieve punten die wij zien met betrekking 

tot het werken met enkel groepen 1/2:

  We kunnen nog beter aansluiten bij de 

ontwikkeling van alle kleuters.

  We kunnen de kleuters op deze wijze gedu-

rende het schooljaar meer evenredig verdelen 

als het gaat om aantal leerlingen per groep en 

de ondersteunings- en zorgbehoeften. 

  Na groep 1 hoeven er geen kinderen te 

worden verdeeld over de groepen 2.

Na een peiling bij de leerkrachten van de 

groep 1 en 2, de medezeggenschapsraad en 

het management team, is besloten dat we vol-

gend jaar gaan starten met vijf groepen 1/2 . 

De komende maanden gaan we ons buigen 

over een gelijkmatige verdeling van de kinde-

ren over de vijf groepen 1/2. Dit zal plaatsvin-

den in overleg met de leerkrachten van groep 

1-2 en de intern begeleider van de onderbouw.

Heeft u over de verdeling van de kinderen een

vraag of opmerking, dan kunt u deze kenbaar

maken bij de groepsleerkracht.

Voor verdere vragen over het tot stand komen 

van deze keuze kunt u altijd terecht bij Joost 

Luteijn, Angelique Filius (intern begeleider  

onderbouw) of Naomi Sinke (coördinator  

onderbouw).

Organisatie 
onderbouw 
schooljaar  
2021-2022



Het Kompas 
en Covid-19

We proberen u via brieven, mailtjes en 
parro goed op de hoogte te houden. We 
proberen op onze website alle belangrijke 
info m.b.t. het coronavirus up to date te 
houden. 

U kunt dan alles nog eens rustig doorlezen. Let 

hierbij met name op de “beslisboom” die heel 

veel duidelijkheid biedt als kinderen iets man-

keren of als er in het gezin iets speelt in relatie 

tot corona en/of verkoudheidsklachten.

Inmiddels hebben we als team ook weer een 

draaiboek opgesteld, mocht de school toch 

weer dicht moeten gaan. Natuurlijk hopen we 

niet dat dit zal gebeuren, maar je kunt maar 

voorbereid zijn.

Belangrijk als u uw kind(eren) naar 
school brengt:

 Kom zoveel als mogelijk te voet of met de fiets.

  Parkeer uw auto op de parkeerplaatsen bij de 

gymzaal (zijkant), het Meiveld of de Palts.

  Probeer de hoofdingang zoveel als mogelijk vrij 

te houden, zodat kinderen geen last ondervin-

den van ouders als ze het plein oplopen.

  Zorg dat uw kind(eren) even afstapt, voordat 

hij of zij het plein opkomt, in geval men met 

de fiets komt.  

  Zet uw kind(eren) af en vertrek z.s.m. zodat 

we met elkaar de 1,5 meter afstand kunnen 

handhaven

Belangrijk in geval ouders op school 
komen:

  Ouders mogen geen klachten hebben (zie 

verder richtlijnen RIVM)

  Bij de hoofdingang staat een desinfectiezuil 

met automatische gel-dispenser waar ouders 

hun handen moeten ontsmetten.

  Ouders registreren zich via QR-code (zie 

code aan voorzijde deur). 

  Ouders dragen in gangen en hal een 

mondkapje.

Registratie via QR-code (voordeur 
Kroonjuweel): 

  Scan de code met een QR-codescanner op je 

mobiele telefoon (verkrijgbaar via Playstore)

  Kies voor: ‘open de link’. 

  Vul de korte vragenlijst via Google Forms 

in.(5 korte vragen)

  Druk aan het eind op ‘verzenden’.

  Jouw/Uw gegevens worden maximaal een 

week bewaard om contactonderzoek te  

kunnen laten uitvoeren. Daarna worden ze 

vernietigd (verwijderd uit het systeem). 

  Deze registratie moet helaas iedere keer 

worden uitgevoerd.



Welkom!
Nieuwe leerlingen op school

Februari Macy Akihary 1e

Nimm Meedendorp 1d

Maciré Diakité 1d

Zayn Bhoelai 1e

Maart Noor van Pelt 1d

Jaylinn de Graaf 1d

Ryan van der Meijden 1e

Senne Flipse 1e

Dhevano de Bonte 1d

Anna van de Bovenkamp 1e



Inmiddels zijn we weer al gestart met de 

groepsverdeling voor het volgende schooljaar.

Ik wil u vragen om eventuele broertjes en zus-

jes die binnen nu en een jaar 4 jaar worden, 

z.s.m. aan te melden. Voor ons is het van groot

belang dat we zicht hebben op de kinderen die

gaan komen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Groepsindeling 
2021-2022 

(incl. aanmelden broertjes en zusjes)



Belangrijke  
data voor  
de komende 
periode: 

11 maart 

Rapporten mee naar huis

15 t/m 26 maart  

Online oudergesprekken gr. 1 t/m 7

2 april   

Goede vrijdag (alle kinderen zijn vrij)  

5 april 

Tweede paasdag (alle kinderen zijn vrij)



Wat een mooie combinatie  
van sneeuwpret en het milieu.
Groep 7b gaat er lekker op uit 

en ruimt ondertussen de  
slootkanten op!



Gemeente 
maakt 
ruimte

Hoelang hebben wij 
al gevraagd om een 
Kiss & Ride plek bij 
de bovenbouw? Ik 
zal u er niet mee vermoeien. Maar waar 
ik u wel blij mee kan maken… het is 
eindelijk geregeld!

Er zijn inmiddels ook een tweetal extra  

parkeerplaatsen gerealiseerd bij de boven-

bouw. Hoelang klagen bewoners en ouders 

al over een onoverzichtelijk kruispunt bij de 

afvalbakken? In de voorjaarsvakantie gaan 

de afvalbakken eruit en zal de “heuvel” waar 

nu de containers zijn geplaatst, verdwijnen, 

waardoor het kruispunt breder en overzich-

telijker zal worden.

De overige onderdelen- verhoogde stoep, 

parkeerplaatsen aan de Karel de Grote en 

nog meer onderdelen… komen in de loop 

van het jaar vast nog wel voorbij. 

Voor nu is het fijn om te zien dat Gemeente 

een begin heeft gemaakt voor de Kompas-

kinderen om veiliger en gemakkelijker naar 

school te kunnen! 



Groen cadeau 
aan de toekomst 
van onze  
kinderen!
Ja, het is eindelijk zover! We zijn op de 
pleinen van Het Kroonjuweel vijf grote 
mooie bomen rijker. Twee van de drie 
bomen die er al stonden, hebben ook 
nog een upgrade gekregen in de hoop 
dat ze het ook nog een paar jaar blijven 
doen. 

Een gedeelte van het sponsorgeld dat in 

2019 al door alle Kroonjuweel kinderen was 

opgehaald, lag nog te wachten. Dit bedrag, 

samen met een flinke donatie van gebouw-

beheerder Zeeuwland en een mooi bedrag 

van De groene revolutie IVN, zorgde ervoor 

dat we al een heel eind in de goede richting 

kwamen. Maar… nog kwamen we geld tekort 

om dit alles te realiseren. Gelukkig schoten 

toen Braber Groenvoorziening, Van Hart-

hoorn en van Ieperen nog bij en toen was 

alles geregeld.

We willen via deze weg nogmaals Braber 

Groenvoorziening, Harthoorn en Van  

Ieperen van harte bedanken voor hun 

sponsoring en enorme inzet. Zij maakte 

het plaatje compleet!

https://youtu.be/wNGNPaO2vsQ


Onderwijs  
op Afstand 
(bekeken vanuit een ICT-bril)

We hebben in de tweede lockdown in 
alle groepen gebruikgemaakt van het 
online platform Google Classroom. De 
simpele reden hiervoor was dat we wil-
den voorkomen om via allerlei media 
berichten, planningen, enz. aan u door 
te geven en u daardoor het overzicht 
snel zou verliezen. 

Het voordeel van 1 platform is dat alle info 

voor elke groep via de login van uw zoon of 

dochter bereikbaar is. Het voordeel voor de 

leerlingen is, met name vanaf groep 5, dat 

die ook alles in een overzicht kunnen vinden. 

Voor ons als leerkrachten is het een pret-

tig systeem omdat we alle soorten info erin 

kwijt kunnen. We zullen ongetwijfeld door-

gaan met dit systeem nu we merken dat ook 

bij ons het aantal besmettingen toeneemt 

en er dagelijks in meerdere groepen leerlin-

gen verplicht thuis moeten blijven, of in een 

vervelender geval een hele groep. In de klas 

kunnen we de planning ook met de leerlin-

gen gebruiken. 

De links met filmpjes en instructies kunnen 

de leerlingen dus daar ook nog eens terug 

kijken of via het digibord. 

We zullen ons na de vakantie gaan buigen 

over de evaluatie van dit systeem en u als 

ouders ook bevragen over de plussen en 

minnen. Voor nu in ieder geval een dik com-

pliment aan het thuisfront en ook de leerlin-

gen. Hoe het ook verlopen is: iedereen heeft 

op allerlei manieren zijn best gedaan naar 

eer en geweten. 

Er wordt via allerlei media zoveel gezegd 

over de enorme achterstanden die de kinde-

ren zouden hebben opgelopen. Ongetwijfeld 

zijn er in Nederland kinderen voor wie dit 

helaas geldt. Maar op Het Kompas durven we 

toch ook te stellen dat de kinderen er heel 

veel bij hebben geleerd: Veel info digitaal 

kunnen vinden, verwerken en inplannen. 

Contact hebben via de chat, mail en Google 

MEET. Ei-gen planning goed in de gaten 

houden. Zelf-standiger aan de slag gaan. 

Creatiever ge-worden door een andere 

manier van werken. Ze hebben geleerd om 

plotseling in een heel ander werk- en 

leersysteem terecht te ko-men. En er kan 

nog meer worden genoemd. Het heeft 

kinderen ook wijzer en rijker ge-maakt. 

Hopelijk ook leren waarderen wat er nog 

allemaal wèl mogelijk was/is. 


