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Afspraken rondom rapporten oudergesprekken
De directie van alle CNS scholen hebben
samen afspraken gemaakt over hoe we
omgaan met rapport- en oudergesprekken. Besloten is om wel een rapport te
geven met de cijfers die we tot nu toe
hebben (half december). Dit zijn de cijfers van methodetoetsen. U moet hierbij denken aan rekenen, taal, spelling,
begrijpend lezen en topografie.
Dit rapport zal ook niet volledig
ingevuld zijn, omdat het moeilijk te
bepalen is voor een leerkracht hoe de
kinderen verder zijn ontwikkeld. In de
oudergesprekken zullen we met elkaar
spreken over de afgelopen periode van
thuiswerken. In de uitnodiging zullen
we ook wat vragen neerzetten die we
graag met u bespreken.
We willen als team graag na de opening van de scholen zo snel mogelijk
weten hoe het met uw kind gaat en
waar positieve ontwikkelingen zijn en
waar zorg is.
De rapporten zullen dit keer meegegeven worden vóór de oudergesprekken.
Er zit geen computeruitdraai in van de
resultaten van de Cito-toetsen.
De oudergesprekken kunt u via Parro
inplannen en zullen gehouden worden
vanaf donderdag 11 tot en met woensdag 17 februari. Vanaf woensdag 3 februari zal de inschrijving openstaan
voor ouders met meerdere schoolgaande kinderen op onze school, vanaf
vrijdag 5 februari kan iedere ouder inschrijven. We houden de gesprekken telefonisch, digitaal of bij uitzondering fysiek op school.

Afstandsonderwijs
Wat wordt er hard gewerkt door alle kinderen en door u als
ouders. Veel foto’s zie ik in Parro voorbijkomen met kinderen
die aan het rekenen zijn, spellingwoorden schrijven op ramen,
stoepen en op papier, kleuters die de nummers van huizen zoeken om zo Bingo te krijgen. Wat een activiteiten allemaal.
Om jullie te bedanken en even lekker te verwennen hebben alle
kinderen een lekkere lolly gekregen vanuit de ouderraad en de
juffen en meesters.
Bedankt ouders van de ouderraad dat jullie dit allemaal hebben
klaargemaakt en waar nodig rondgebracht.
We gaan nog even door met het geven
van onderwijs op afstand. Maar we
verwachten echt dat we op maandag 8
februari allemaal weer op school
mogen zijn en samen in de klas weer
aan het werk kunnen.
Alles natuurlijk afhankelijk van de
landelijke besmettingscijfers en de
inzet van iedereen om ons te houden
aan de maatregelen.

Studiedag 19 februari
Door alle omstandigheden en de onmogelijkheid om met grotere groepen bij elkaar te komen, hebben wij besloten om de
studiedag van het team op vrijdag 19 februari te laten vervallen. De kinderen komen die dag gewoon naar school en zullen
gewoon hun rooster volgen.
Wij vinden het niet goed om na een lange lockdown ook nog
een vrije dag te hebben i.v.m. een studiedag die voor leerkrachten niet goed in te vullen is.
Wij begrijpen dat er soms al iets gepland staat op die dag. Is
dit voor u het geval, wilt u dan contact opnemen met mij zodat
we kunnen bespreken hoe we dit oppakken.
In principe verwachten we alle leerlingen op school.
Of we deze dag gaan inhalen, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus.
We houden u hiervan op de hoogte.
De studiedag van vrijdag 26 maart gaat wel door. Deze dag kan
ook digitaal gevolgd worden door de leerkrachten.
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Citotoetsen
Een andere afspraak die we gemaakt hebben, ging over de afname van de
citotoetsen. Deze vindt normaal plaats in de maand januari en een deel in februari.
Dit lukt natuurlijk niet. Om wel een goed beeld te krijgen, zullen we de middentoetsen van Cito wel afnemen maar hier nemen we de tijd voor tot eind maart. Natuurlijk gaan we niet starten met het afnemen van toetsen als we net zijn gestart met
fysiek naar school gaan. We zullen rekening houden met een wenperiode en beginnen ook met toetsen die voor de kinderen minder instructieafhankelijk zijn. U kunt dan bijv. denken
aan begrijpend lezen. De resultaten zullen we op een later tijdstip met u bespreken.

Kleutergroepen
In de kleutergroepen werken we natuurlijk niet met cijfers op een rapport maar werken we met het
observatiesysteem Bosos. De afgelopen maand hebben de juffen de kinderen niet goed kunnen observeren en hebben zelf niet gezien hoe alles gaat. Binnen het observatiesysteem is er een aantal vaste
momenten van observeren. We zullen het laatste volledige moment voor u uitdraaien en bespreken.
Tijdens de gesprekken zal er dan dieper gesproken worden over hoe alles is gegaan bij het thuisonderwijs. We zien veel kleuters die met een heleboel activiteiten bezig zijn; dank voor alle mooie foto’s
op Parro. Zo blijven we toch een beetje met elkaar in contact.
De observatielijsten zullen net als het rapport voor de oudergesprekken meegaan naar huis.

Start groep kleuters
Vanaf 1 februari zullen wij op school starten met een derde kleutergroep. Dit is een instroomgroep van 4-jarigen. Door het grote aantal
aanmeldingen zouden de huidige kleutergroepen vol lopen tot meer
dan 30 kleuters. In dit soort grote groepen is het niet mogelijk om nog
goed onderwijs te geven. Daarom zijn we blij dat we een akkoord hebben gekregen om een derde kleutergroep te starten. Inmiddels zijn er
twee juffen gevonden die al op kennis gemaakt hebben op school en
die binnenkort aan de slag gaan om het lokaal klaar te maken.
Juf Dorothe Bos en Juf Hermine van ’t Hul zullen samen deze groep
gaan lesgeven.
We wensen Dorothe en Hermine een hele fijne tijd bij ons op school.
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Vanuit de MR
Voor de kerstvakantie is er een stemming gehouden voor een aantal
nieuwe MR-leden.
Door alle drukte van thuiswerken en afstandsonderwijs is er enige
vertraging geweest rondom de uitslag van de MR-verkiezing.
De stemmen zijn geteld en inmiddels is duidelijk hoe de uitslag er
uitziet. De volgende ouders hebben de meeste stemmen van u ontvangen: mevrouw Klariska Kreeft en dhr. Paul Heikoop. Binnenkort zullen we de eerste vergadering
plannen en de nieuwe leden uitnodigen en voorzien van verdere informatie over de invulling van de
taak MR lid.
We begrepen vanuit verschillende reacties dat er vragen waren over het aantal nieuwe MR-leden. Dit
stond niet helder genoeg in de stembrief. Onze excuses hiervoor.
Mevrouw Inge den Boef, voorzitter van de MR, heeft aangegeven te stoppen met de MR-zaken in verband met haar drukke werkzaamheden en studie. Daarnaast gaf dhr. Johan Meijer, ouderlid van de MR,
in de laatste vergaderding aan dat hij wegens privéomstandigheden ging stoppen met de MR. Hierdoor
vielen er ineens twee lege plekken binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Inge en Johan willen we ook via deze weg heel hartelijk bedanken voor alles wat ze hebben gedaan
voor school. Bedankt voor al het meedenken bij verschillende onderwerpen. Zeker het afgelopen jaar
met
alle
zaken
rondom
de
schoolsluitingen
en
corona
maatregelen.
Gods Zegen bij alle andere werkzaamheden.
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