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Start op school
In de tussentijd geven we weer twee weken
fysiek onderwijs. We zijn blij om alle leerlingen
weer op school te zien! De eerste weken hebben
in het teken gestaan van de sociaal emotionele
ontwikkeling. De leerkrachten hebben de tijd
genomen om de leerlingen weer te laten wennen
aan de schooldagen, het zitten in een groep etc.
Veel kinderen vinden het prettig om weer met
hun klasgenoten op school te zijn! Hopelijk wordt
dit thuis ook door ouders zo ervaren. Maakt u zich zorgen over uw zoon of dochter m.b.t.
het welbevinden of leerprestaties, trek dan aan de bel. We denken graag met u mee en
willen er graag samen voor zorgen dat de leerlingen weer fijn in hun vel zitten.

Rapporten, oudergesprekken en uitdraai van het leerlingvolgsysteem
Op maandag 15 maart krijgen alle
leerlingen van groep 3 t/m 7 hun rapport
mee. Zo kunt u dit alvast inzien voor het
rapportgesprek. De rapportgesprekken over
deze leerlingen vinden plaats op de data die
in de schoolkalender staan. Deze zullen
online plaatsvinden. Via Parro krijgt u de
mogelijkheid om in te schrijven. De
uitnodiging zult u per mail ontvangen Normaal gesproken voegen we ook een uitdraai van
het leerlingvolgsysteem aan het rapport toe. Dat is dit jaar niet mogelijk. We hebben de CITO
toetsen uitgesteld, i.v.m. de periode van thuisonderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk
dat de leerlingen eerst de tijd krijgen om weer te wennen aan het schoolritme. De toetsen
zullen in maart afgenomen worden. We willen u uiteraard graag informeren over de toets
resultaten van uw kind. We geven een uitdraai van deze gegevens mee op vrijdag 9 april.
Mocht dit vragen bij u oproepen, dan kunt u hier altijd contact over opnemen met de
leerkracht.

CITO toetsen
In de groepen 2 tot en met 7 wordt de komende periode getoetst.
Verdeeld over meerdere weken wordt er bij de kleuters CITO taal en rekenen afgenomen.
Ook wordt er aan de hand van het dyslexieprotocol gekeken of er risico's zijn op uitval.
In de overige groepen wordt er getoetst op rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend
lezen (dit laatste voor de groepen 4 t/m 7). Door deze toetsen te analyseren hebben we
goed in beeld welke doelen de leerlingen al beheersen en waar we extra aandacht aan
moeten besteden. We analyseren de gegevens op leerling-, groeps- en schoolniveau.

We zijn er ons van bewust dat de resultaten dit
schooljaar mogelijk beïnvloed worden door de
periode van thuisonderwijs. Het afnemen van
de toetsen is voor ons nu juist belangrijk om
goed in beeld te krijgen of leerlingen een
achterstand hebben opgelopen. We zullen het
onderwijsaanbod aanpassen als dit nodig blijkt
te zijn. We zullen u op de hoogte houden.

Informatie RIVM
In de bijlage kunt u informatie vinden over hoe te handelen wanneer uw kind in nauw
contact is geweest met een positief besmette persoon.

Beslisboom
Ook in de bijlage de allerlaatste versie (12-2-2021) van de beslisboom

