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De afsluiting van het schooljaar 

De eerste week met de volledige groepen zit erop. Voor iedereen best weer even wennen. Terug naar 

de oude situatie van voor de scholensluiting is het nu nog niet. Nog altijd afscheid nemen bij het hek, 

heel vaak de handen wassen, alleen met de eigen klas op het speelplein, het aangepaste gymrooster 

en zo zijn er nog tal van zaken die toch anders zijn dan dat we gewend waren. Gelukkig zien we dat de 

kinderen zich gemakkelijk aanpassen en weer met plezier naar school gaan.  

De komende weken sluiten we een heel bijzonder schooljaar af, waarin veel gevraagd is van uw 

kind(eren) en van u als ouder. Voor ons was het veel schakelen, aanpassen aan de bijzondere 

omstandigheden en keuzes maken in de manier van werken en in het aanbod van de leerstof. De 

afsluiting van het schooljaar zal ook anders zijn dan we gewend zijn. 

Tot aan de zomervakantie tellen we nog vijf schoolweken en dat is best kort. We hebben besloten om 

de niet-methodetoetsen, de zgn. cito’s, later af te nemen dan gebruikelijk. We plannen de toetsen 

voor rekenen en spelling in de groep 3 t/m 7 in de periode van 22 juni t/m 10 juli. De toetsen voor 

technisch lezen (DMT en AVI) zullen we vóór de zomervakantie alleen in de groep 3 t/m 5 afnemen. 

De toetsen begrijpend lezen worden na de zomervakantie afgenomen, evenals DMT en AVI voor de 

hogere groepen. Op deze manier kunnen we meer tijd besteden aan de instructies en het oefenen 

met de leerstof.  

Door de periode van thuisonderwijs die al achter ons 

ligt, sluiten de normeringen van de niet-

methodetoetsen niet meer aan bij de huidige situatie. 

We kunnen dus minder vertrouwen op de uitslagen van 

de toetsen en we zullen dan ook voorzichtig zijn met de 

interpretatie. We gaan de toetsen gebruiken om een 

analyse te maken en een adequate aanpak te kiezen 

voor het nieuwe schooljaar voor de groep en voor de 

leerlingen op individueel niveau.  

In het laatste rapportperiode hebben we onvoldoende 

gegevens van methodetoetsen om een gefundeerd 

oordeel over de leerprestaties te kunnen geven. We 

hebben dan ook gekozen voor een alternatief rapport, 

het zogenaamde ik-rapport. We kijken dan samen met 

uw kind vooral naar werkhouding, motivatie, 

doorzettingsvermogen etc. Daarnaast gebruiken we 

Bordfolio, waarin de kinderen hun werk presenteren 

waar zij trots op zijn. Voor de kleuters hebben we ons 

volgsysteem Onderbouwd dat u kunt inzien. Van 26 

juni tot eind van het schooljaar zetten we Bordfolio 

open. In de laatste weken vullen we het Bordfolio nog 

verder aan.  

  

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1268/File/200612_ik-rapport.pdf
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De tienminutengesprekken aan het eind van het jaar zijn facultatief, d.w.z. dat u een afspraak kunt 

maken als u vragen of gesprekspunten heeft. Voor groep 1 t/m 3 voeren we de gesprekken met de 

ouders telefonisch en met de ouders en de kinderen van groep 4 t/m 7 hebben we een gesprek via 

Hangouts op het chromebook. Uw kind neemt hiervoor het chromebook nog een keer mee naar huis. 

Binnenkort krijgt u de gelegenheid om een gesprek te plannen via de app of de website van 

Schoolgesprek. U ontvangt hierover vrijdag a.s. een e-mail. Voor groep 5 vinden de gesprekken al 

eerder plaats, omdat juf Daniëlle binnenkort met zwangerschapsverlof gaat. Voor groep 8 worden 

geen gesprekken meer gepland. 

In het nieuwe schooljaar zullen we nog vóór de herfstvakantie ouder-kindgesprekken organiseren om 

een toelichting te kunnen geven op de resultaten van de basisvakken ( lezen, reken en taal). Hierbij 

betrekken we de gemaakte methodetoetsen en cito-toetsen van vóór en na de zomervakantie. We 

bespreken met u hoe uw kind ervoor staat en welke aanpak het meest passend is. Dat is ook het 

moment dat er een voorlopig advies voortgezet onderwijs gegeven zal worden aan de leerlingen die 

nu in groep 7 zitten.  

Groepenindeling volgend schooljaar 

Volgend schooljaar starten we met ruim 260 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Dat is één groep 

meer dan dit schooljaar. Er komen drie kleutergroepen, één groep 3, één groep 4, twee groepen 5, 

één groep 6, één groep 7 en twee groepen 8. Over de verdeling van de leerlingen over de 

kleutergroepen wordt op dit moment door ons nagedacht en overlegd. 

Personeel 

Volgend schooljaar zal ons team enkele wijzigingen ondergaan. Aan het eind van dit schooljaar nemen 

we afscheid van Lea Hoftijzer. Zij gaat na heel wat jaartjes KW een nieuwe uitdaging aan binnen onze 

stichting. Lea krijgt een rol als leerkracht in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Door de groei in leerlingaantal is er plaats voor extra menskracht. Annette Breuker en Petra Lelieveld 

komen ons team versterken in de onderbouw. Annette is een ervaren leerkracht en ouder van onze 

school. Dit schooljaar is zij als invalkracht op onze school werkzaam geweest in groep 7B en enkele 

malen in groep B. Op dit moment werkt zij tot het einde van het schooljaar op Het Schateiland. Petra 

is al jaren werkzaam voor onze stichting in onder- en middenbouw en maakt een overstap vanaf De 

Hobbitstee in Montfoort.  

Voor de bovenbouw hebben we een nieuwe leerkracht kunnen aantrekken in de persoon van Emile 

Joosse. Hij werkt nu voor het vierde jaar in het basisonderwijs en heeft ervaring opgedaan op scholen 

in Capelle aan den IJssel en Barendrecht.  

Wij zijn erg blij met de komst van deze nieuwe collega’s. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich 

aan u voorstellen. Meer informatie over de groepsbezetting krijgt u binnenkort.  

Groepsfoto 

Eind deze week zullen we een klassenfoto van alle 

groepen maken in de schooltuin. Hiervoor hebben 

we een ouder gevraagd om dit voor ons te 

verzorgen. Aan het eind van het schooljaar krijgen 

alle kinderen de klassenfoto mee naar huis.  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.dewilgenvlijmen.nl%2Fgroepen%2Fgroep-7%2F&psig=AOvVaw0VNh7QxYbJlZ6wrtyJ0ZSH&ust=1592324116433000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLipoeCbhOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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GVO-lessen  

De godsdienstjuf hervat deze week haar lessen godsdienstig 

vormingsonderwijs aan de groep 5, 6 en 7. Binnenkort ontvangen 

de ouders van de huidige leerjaren 4 t/m 6 een brief over deelname 

aan deze lessen voor volgend schooljaar. 

Nieuwe website en nieuwe app  

Onze school heeft sinds kort een nieuwe website 

www.obskwschoollekkerkerk.nl . Binnenkort zullen we ook onze 

nieuwe app introduceren. Website en app zijn van Social Schools. 

We zijn samen met alle scholen van de stichting overgegaan naar 

deze provider, omdat we niet meer tevreden waren over de huidige 

app. We kregen te vaak klachten over de traagheid of niet goed 

functioneren van de app.   

Wat te doen als uw kind verkoudheidsklachten heeft? 

Het is belangrijk dat u bij de directie van de school (meester Rien of juf Marian) meldt als uw kind 

lichte klachten heeft die verband zouden kunnen houden met het coronavirus. De school past de 

adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 

 Leerlingen met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest of 

verhoging blijven thuis. 

 Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald. Bij twijfel gaat een leerling 

naar huis en wordt daar de temperatuur gemeten. 

Vanaf 1 juni kunt u zich bij de GGD melden voor een coronatest als u klachten heeft die passen bij het 
coronavirus. Dit geldt ook voor uw kind. U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. 
Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur 
tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind bij de hand heeft als 
u belt. Voor kinderen 12 t/m 17 jaar geldt het volgende: U maakt als ouder/verzorger de afspraak via 
0800-1202, maar het kind moet ook aan de telefoon komen om toestemming te geven voor de 
afspraak. 

Tot de uitslag bekend is, blijft uw kind met lichte klachten thuis. Als de uitslag negatief is, dan kunt u 
uw kind weer naar school sturen. Een leerling die positief getest is op corona moet thuisblijven en 
uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten. Na deze periode mag de leerling pas weer 
naar school als hij/zij ook 24 uur geen klachten meer heeft.  

Als iemand in het huishouden ziek is, dan blijft uw kind 14 dagen thuis i.v.m. de incubatietijd van 14 
dagen: je kunt immers besmet zijn zonder dat je het merkt, maar binnen 14 dagen klachten 
ontwikkelen. Uw kind moet die periode dus thuisblijven om het risico van verdere besmettingen 
buitenshuis (terwijl er nog geen klachten zijn) te voorkomen. 

Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent u de klachten. Uw kind 
mag dan gewoon naar school. Ook dan stellen wij het erg op prijs als u contact met ons opneemt om 
een toelichting te geven. Twijfelt u of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd uw kind dan 
thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.  

 

http://www.obskwschoollekkerkerk.nl/
http://www.obskwschoollekkerkerk.nl

