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Weer een Irenesirene
In de afgelopen weken heeft u brieven van onze bestuurder en van de directie per mail
ontvangen. Ook de leerkrachten hebben regelmatig met u gecommuniceerd via verschillende
kanalen. De Irenesirene is echter een aantal weken niet verschenen. Nu we langzaam weer terug
gaan naar een meer normale situatie, komt ook de Irenesirene weer in beeld. Nog niet via de app,
omdat deze net vernieuwd is, maar gewoon via de mail. Wij wensen u veel leesplezier met de
nieuwe Sirene.

Informatie over Cito, rapporten en de oudergesprekken
In tegenstelling tot eerder bericht van de stichting is afgesproken dat de op school aanwezige
kinderen van groep 3 t/m 7 die op school zijn deze weken de Cito-toetsen maken. Observaties,
het werk in de klas en de methodetoetsen geven de leerkracht de belangrijkste informatie om de
aanpak van de volgende les te bepalen. Dit was de afgelopen periode lastiger in verband met het
thuiswerken. Met de Cito-toetsen kijken wij op een zo objectief mogelijke manier naar de
vaardigheidsgroei over een langere periode. Wat is blijven hangen van de leerstof en wat is nog
moeilijk? Ook zijn deze toetsen een onderdeel van het opbrengstgericht werken op school. Na
het thuiswerken hebben wij de periode iets verplaatst, zodat de leerlingen op school even konden
wennen aan de nieuwe situatie. Nu kunnen de toetsen ons helpen om de huidige stand van zaken in
kaart te brengen. Wel zijn wij ons ervan bewust dat de bijzondere periode invloed heeft op de
resultaten en zullen wij deze vooral vergelijken met ons beeld in de klas, voordat wij conclusies
trekken.
Wij proberen net als bij de toetsen in het midden van het schooljaar meer aan te sluiten op het
niveau van de leerlingen. Sommige kinderen maken de toets daardoor niet op het niveau van de
klas, maar op een eigen niveau. Zo maken de kinderen geen toets die veel de moeilijk of te
makkelijk is. Daardoor verwachten wij meer af te kunnen stemmen op het kind.
In de periode van de Cito-afnamen wordt er door juf Claudia minder extra hulp geboden aan
leerlingen buiten de klas, omdat zij ondersteunt bij het afnemen van de toetsen.
In verband met de thuiswerkperiode zal het rapport iets later meegegeven worden dit
schooljaar. De week voor de zomervakantie zal het rapport mee naar huis gaan. De kleuters
mogen ook werkjes van de thuiswerkperiode meenemen naar school om bij de selectie toe te
voegen aan hun rapportmap. In verband met de coronaperiode is er minder informatie vanuit
observaties, werk in de klas en methodetoetsen om in het rapport weer te geven. Vanaf groep 3
zal het rapport dan ook in aangepaste vorm meegegeven worden.

De facultatieve oudergesprekken kunnen dit jaar helaas niet in school plaatsvinden. Wanneer u
een gesprek wel noodzakelijk acht dan kunt u een mail sturen naar de leerkracht(en) van uw kind.
Zij zullen dan een telefonisch of digitaal gesprek met u inplannen (videobellen) of het gesprek zal
buiten op het schoolplein met u plaatsvinden. Ook kan het zo zijn dat de leerkracht u benadert
voor een afspraak om nog iets te bespreken. Zo zullen alle ouders en kinderen van groep 7 een
uitnodiging krijgen voor het voorlopig adviesgesprek.

Bericht van onze coördinator leerlingenzorg
Op woensdag 17 juni zal ik opgenomen worden voor de operatie die in maart en april niet door kon
gaan. Voor de herstelperiode staat ongeveer 6 weken, waardoor ik pas na de zomervakantie weer
aanwezig zal zijn. Helaas is het ons ook nu niet gelukt om vervanging voor mij te vinden
gedurende mijn ziekteverlof. Linda en Netty proberen zoveel mogelijk taken van mij over te
nemen. Ook zullen de leerkrachten sommige gesprekken voeren zonder mijn aanwezigheid.
Mochten er onverhoopt zaken blijven liggen, dan kunt u contact op nemen met Netty en Linda en
als ik weer terug ben, kunt u mij benaderen.

Studiedag aanstaande vrijdag
Aanstaande vrijdag gaat de aan het begin van het jaar geplande studiedag gewoon door. De
kinderen zijn dan vrij. De onderwerpen van de studiedag zijn:
•
•
•
•
•

Evaluatie coronaperiode: wat ging goed, wat kon beter en wat nemen we mee in ons
huidige onderwijs,
Rapport: hoe geven we ons rapport in de toekomst vorm.
Formatie: welke groepsverdeling maken we voor het nieuwe schooljaar.
Nieuwe website en app. Hoe gaan we deze goed gebruiken?
Evaluatie huidige schooljaar, planning nieuwe schooljaar

Belangrijke data de komende tijd
Vrijdag 19 juni studiedag alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 17 juli alle kinderen zijn om 12 uur uit, start zomervakantie

