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Agenda  

ma 

vr 

8 februari 

12 februari 
Adviesgesprekken VO (digitaal) Voor leerlingen en ouders groep 8 

vr 12 februari Studiemiddag vanaf 12 uur Alle leerlingen vrij vanaf 12 uur 

ma 

vr 

15 februari  

19 februari 
Voorjaarsvakantie Alle leerlingen vrij 

wo 

vr 

24 februari 

12 maart 
Afname cito-toetsen  

vr 19 maart Rapport gaat mee naar huis  

ma 

vr 

22 maart 

26 maart 
Rapportgesprekken (digitaal)  

do 1 april Paasviering ‘s morgens Informatie volgt 

do 1 april Studiemiddag Alle leerlingen vrij 

vr 

ma 

2 april 

5 april 

Goede Vrijdag 

2e Pasen 
Alle leerlingen vrij 

    

De volgende Uitwisseling komt uit in maart 2021 
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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat leven we toch in bijzondere tijden. Gelukkig dat we afgelopen maandag de leerlingen weer op school hebben 
mogen ontvangen. Laten we hopen dat de komende tijd het leven weer zo normaal mogelijk kan worden, daar 
snakken we allemaal naar. Tot het zover is, zullen we ons zo goed als we kunnen aan de protocollen e.d. houden. 
Ook dan is er alweer een heleboel mogelijk. 
Ik wens u allen nu vast een prettige voorjaarsvakantie. Geniet ervan. 
 
Hans Willemstein 
Directeur 
 

 

Gesprekken voor de groepen 1/2 

De gesprekken die direct na de voorjaarsvakantie zijn gepland, worden naar een later tijdstip doorgeschoven.  
 
In de groepen 1/2 gaan we in de periode van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie alle leerlingen heel goed 
observeren en alle bevindingen in een rapportage vastleggen (KIJK rapportage). Daarover willen we uitgebreide 
gesprekken met u voeren direct na de meivakantie. U wordt daar nog nader over geïnformeerd. 
 
Voor de groepen 3 tot en met 7 zijn er rapportgesprekken in de week van 22 tot en met 26 maart. In die week zullen 
we een aantal ouders/verzorgers van de groepen 1/2 als school uitnodigen om specifieke zaken m.b.t. uw 
zoon/dochter te bespreken. En als u zelf met de juf wilt spreken, dat kan! Geef dat via Parro aan zodat we afspraak 
met u kunnen maken.  
 
Op deze manier hopen we u juist ook voor de kinderen van de groepen 1/2  goed te kunnen informeren en goed 
contact te houden. 
 

Rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 7 

De gesprekken die direct na de voorjaarsvakantie zijn gepland, 
worden naar een later tijdstip doorgeschoven. 
 
De afname van de Cito-toetsen start in de tweede helft van de week 
na de voorjaarsvakantie. Deze duren tot en met de week van 8 maart. 
Op 19 maart wordt er een rapport meegegeven aan de kinderen. 
De rapportgesprekken vinden dan plaats in de week van 22 t/m 26 
maart. U wordt hiervoor uitgenodigd via Parro. De gesprekken 
worden digitaal afgenomen. 
 
 

Schooladviezen schoolverlaters 

Deze week vinden er gesprekken plaats met ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 over de adviezen voor het 
voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers moeten vóór 1 april 2021 de leerling ingeschreven hebben bij een school 
voor voortgezet onderwijs. 
 

Enquête thuisonderwijs 

 
Iedereen bedankt die de enquête heeft ingevuld. Op dit moment zijn we de resultaten aan 
het verwerken. Als we hier mee klaar zijn, zullen we natuurlijk de uitkomsten met u delen. 
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Papegaaientaxi 

Hieronder een initiatief dat voorkomt uit de wijkaanpak van de gemeente Vlissingen waarbij de Stichting ROAT een 
belangrijke rol speelt. Mocht u belangstelling hebben voor dit initiatief dan kunt u zich opgeven via het algemene 
mailadres van de school (staat onderin het artikel). Ik zal dan de reacties doorspelen aan de gemeente 
Vlissingen/Stichting ROAT. 
 
De studenten van de HZ hebben met hulp van Stichting ROAT onlangs wijkanalyses gemaakt voor verschillende 
wijken binnen de gemeente Vlissingen. Een van deze wijken is Papegaaienburg. Het is de studenten niet ontgaan 
dat in Papegaaienburg veel auto’s langs de kant van de weg staan voor het schoolgebouw. Soms tot overlast en 
gevaar voor veiligheid van omwonenden, andere ouders en kinderen. De studenten hebben op basis van dit 
gegeven een aanbeveling geschreven: 
 
“De Papegaaientaxi is een initiatief voor ouders met kinderen op de basisschool waarbij ze samen hun kinderen 
lopend of fietsend naar school toe kunnen brengen. Ouders spreken met elkaar een rooster af om om de beurt een 
groep kinderen uit de wijk per (bak)fiets of lopend naar school te brengen. Hierbij is het doel dat minder ouders hun 
kinderen per auto afzetten op school.  
Door een bijeenkomst te organiseren kan er vanuit een groep ouders die zich aanmeldt een rooster gemaakt 
worden voor alle betrokken ouders. Het rooster houdt rekening met de beschikbaarheid van de ouders en de 
grootte van de groep kinderen die naar school gebracht moet worden. Er kan gekozen worden om met de 
(bak)fiets of te voet naar school te gaan. Deze keuze wordt gemaakt op basis van voorkeur van ouders en de 
beschikbaarheid van fietsen.  
Het is de bedoeling dat de desbetreffende ouder een route rijdt langs huizen om kinderen op te halen. Er wordt 
rekening mee gehouden dat het een zo efficiënt mogelijke route is. 
Ouders hoeven hun kinderen minder vaak weg te brengen en op te halen. Daarnaast verkleint het 
parkeerprobleem rondom school, omdat er minder auto’s ’s morgens en ‘s middags van en naar school rijden. 
Kinderen krijgen meer inzicht in het verkeer, omdat ze op de (bak)fiets of te voet echt deelnemen aan het verkeer 
en zo leren wat ze moeten doen. Verder bewegen ze ook even voor en na school. Het bevordert de zelfstandigheid 
van de kinderen en als ze in een groep onderweg zijn worden de sociale vaardigheden gestimuleerd.” 

 
Hoewel het idee op papier erg mooi omschreven staat, kan het niet gerealiseerd worden zonder jullie inzet. Er is 
namelijk draagvlak nodig vanuit ouders om één of meerdere bakfietsen aan te kunnen vragen. Daarom willen wij 
jullie vragen een mail te sturen naar dewissel@onzewijs.nl en aangeven of u: 
*zich wilt opgeven om ingeroosterd te worden als fietsouder; 
*uw kinderen wilt opgeven om met de bakfiets naar school te gaan. 
 
Alleen met genoeg aanmeldingen kunnen de bakfietsen aangevraagd worden. 
 


