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Kijk vooral voor alle data in de jaarplanning in de schoolapp. Hier nog even een korte 
reminder voor de komende weken: 
10 februari week van de adviesgesprekken 
13 februari eerste rapport mee naar huis 
14 februari studiedag - alle kinderen zijn vrij 
17 februari week van de rapportgesprekken 
24 t/m 28 februari    voorjaarsvakantie 
13 maart informatie uur van 11.30 - 12.30 
 
 
Nieuwe rapporten 
Op 13 februari krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. In de 
week van 17 februari volgen de rapportgesprekken. In de groepen 5 t/m 8 zijn ook de 
kinderen bij het gesprek aanwezig.  
Op de informatieavond hebben we het nieuwe rapport gepresenteerd. Met alle 
ontwikkelingen die we als school doormaken en waarbij we er naar toe werken dat kinderen 
steeds meer eigenaar worden van hun ontwikkeling, was ook een aanpassing van het 
rapport gewenst. 
Het nieuwe rapport is met medewerking van kinderen en ouders samengesteld. We willen 
graag zien dat de kinderen trots kunnen zijn op hun rapport en dat het een goed beeld geeft 
van de ontwikkeling die ze doormaken. Het rapport blijft voorlopig een groeimodel, d.w.z. dat 
we het nog bijstellen waar nodig, afhankelijk van de ervaringen die we er de komende tijd 
mee opdoen. 

Derde kleutergroep 
Vanaf 9 maart starten we weer een derde kleutergroep. Het aantal leerlingen wat door het 
jaar heen in groep 1 instroomt is dusdanig dat een derde kleutergroep gewenst is. 
Net als vorig jaar vormen we ook nu weer één groep 2 en twee groepen 1. Groep 2 gaat 
weer haar plek innemen in de speelzaal. Juf Frea  gaat het kleuterteam versterken. Zij staat 
nu op basis van vervanging van juf Esther in groep 6. 
 
Informatiebijeenkomst 3 februari  EN  herhaling op 13 maart 
Tijdens de informatieavond van 3 februari hebben ouders kunnen luisteren en zien waar we 
als school voor staan en op welke ontwikkelingen we nu en de komende jaren de focus 
leggen. A.h.v. filmpjes en foto’s werden voorbeelden getoond om duidelijk te maken wat we 
dagelijks in de school zien gebeuren. Zo was er een filmpje over de OpenWerktijdRekenen, 
van een bordsessie in groep 1/2 en foto’s en uitleg van KiVa, werken aan doelen, leerlingen 
verantwoordelijk maken voor hun ontwikkeling. De aanwezige ouders waren enthousiast 
over de informatie die gedeeld werd.  



We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders weten wat we doen op school zodat ze 
er thuis met de kinderen ook goed over kunnen praten. Helaas kon niet iedereen op 3 
februari aanwezig zijn. Daarom herhalen we de informatiebijeenkomst op vrijdag 13 maart 
van 11.30 tot 12.30. Wilt u daarbij aanwezig zijn, dan graag aanmelden via deze link: 

https://forms.gle/VbhyAVddmSD1wPcdA 

Tijdens het tweede deel van de informatieavond hebben ouders in vier groepen, aan de 
hand van stellingen besproken hoe we ouders nog meer kunnen betrekken bij de 
ontwikkeling van de kinderen. We benoemen hier de stellingen met daarbij de tips die 
ouders meegeven: 

1. Ik heb als ouder een rol in de schoolse ontwikkeling van mijn kind. 
Meer informatie/handvatten voor ouders hoe ze thuis kinderen kunnen helpen bij bijv. 
lezen en rekenen. Wat kun je als ouders doen om thuis op een positieve manier je 
kind met het leren/huiswerk te helpen? 
Meer informatie voor ouders welke regels er zijn, bijv. vanuit KiVa, hoe we kinderen 
leren feedback te geven, leren hoe te leren m.b.v. de leerkuil etc. Zodat ouders dit 
snappen en ook thuis door kunnen zetten. 
Meer aangeven hoe ouders kunnen helpen IN school. 
School kan ouders meer informeren via de app: 

- Niet alleen informeren maar ook concreet de vraag stellen: “Wilt u oefenen 
met de tafels”.  

- vaste frequentie. 
Inlogcodes doorgeven aan ouders (voor Snappet, classroom etc.) bij startgesprek. 
Begin van het schooljaar per groep een informatieavond houden. 
Inloop/ kijken  in de klas organiseren. 
Uitleg van bijv. Snappet: uitleg voor ouders hoe ze thuis goed mee kunnen kijken/helpen. 
Ouders hebben een aanvullende, stimulerende rol. Belangrijk dat ouders zelf ook 
met het kind in gesprek blijven. 

 
2. Het is de taak van de school, en niet van de ouders, om de kinderen te leren 

lezen, schrijven en rekenen. 
Het is niet alleen de taak van de school maar van ouders en school samen. 
De basisinstructie hoort bij school. Oefenen kan ook thuis. Het “begint bij school”. 
Lezen kunnen ouders veel zelf doen, voor andere vakken informatie nodig hoe ze 
kunnen helpen thuis. Bijv. doorsturen welke sites geschikt zijn. 
Thuis spelenderwijs herhalen. 
Communicatie van school  naar ouders over de leermethodes.  
Informatieavonden separaat per klas: start schooljaar / helft schooljaar 
 

3. 10 minuten gesprekken moeten worden afgeschaft. 
Meer flexibele tijden voor de gesprekken en flexibele samenstelling van de 
gesprekken. 
Zeker niet afschaffen. 
Gesprekken 10 min. met kind erbij en dan nog 5 min. zonder kind. 
Nee, niet afschaffen. Er zijn al weinig momenten. Binnenlopen van ouders beperken 
om werkdruk voor leerkrachten niet te verhogen. 
Via App/nieuwsbrief aandacht aan besteden dat je vrij bent om een afspraak met de 
leerkracht te maken. 
4 x per jaar een contactmoment. 
Inloopmiddag, inloopuurtje of avond. Ouders op in laten schrijven.  

https://forms.gle/VbhyAVddmSD1wPcdA


 
4. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor het schoolsucces van hun kind. 

Nee, ouders en school zijn samen verantwoordelijk. Zelfs de hele sociale cirkel is 
verantwoordelijk, daar horen bijv. ook bij opa/oma, BSO etc. 
Ouders bij startgesprekken vragen hoe zij kunnen helpen. 
Workshops ook op andere dagen plannen, dan kunnen meer ouders wellicht helpen. 
Waarom is de leerlingenraad vanaf groep 6? 
Samen verantwoordelijk. Begin schooljaar een info avond houden. 
Aansturen van classroom: wat komt er in te staan, wanneer weet je als ouder dat je 
er in moet kijken.  
Uitleg voor ouders over Snappet. 
Ouders zijn mede-verantwoordelijk. 

 
Ondersteuning in de groepen 
Helaas is vanwege ziekte de ondersteuning in de onder- en middenbouw groepen de laatste 
tijd niet helemaal ingevuld zoals we voor dit schooljaar beoogd hadden. Inmiddels hebben 
we een aantal oplossingen gevonden om deze ondersteuning voor de tweede helft van het 
schooljaar toch zoveel mogelijk waar te kunnen maken. 

- juf Desiree werkt al geruime tijd dagelijks vanaf 11 uur op school; 
- juf Elly helpt ons meerdere dagen per week een aantal uren; 
- meester Bart vult extra uren in om een deel op te vangen; 
- vanaf 1 februari is meester Tristan gestart. Hij is er drie ochtenden in de week. 

Tristan werkt ook bij SKLM en daarom is hij ook bij de tussenschoolse opvang 
aanwezig.  

Juf Hermien is inmiddels uit het gips en we hopen dat zij over een paar weken weer kan 
starten. Daarmee kunnen we dan in de tweede helft van het schooljaar de ondersteuning 
voor de onder- en middenbouw groepen weer goed vorm geven.  

 

Groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum 
Op 6 februari zijn de kinderen van de groepen 7 en 8 naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Daar hebben ze met een 
gids een rondleiding gehad, gericht op de periode rond 
Rembrandt. Iedereen was enthousiast en er is veel geleerd. 
Natuurlijk was er ook aandacht voor de  restauratie van de 
Nachtwacht. 

  
 
 
 
 

Nieuwe directeur-bestuurder BasisBuren 
Tot 1 februari was Mark van der Pol de directeur-bestuurder van 
BasisBuren. Mark heeft 6 jaar deze functie bekleed en heeft nu 
gekozen om verder te gaan met zijn eigen adviserings bureau. 



Inmiddels is de opvolgster van Mark gestart. Krista van Vreeswijk heeft het stokje 
overgenomen. Krista was al in dienst van de stichting als HR-manager en daarmee goed 
bekend met alle scholen. De Raad van Toezicht heeft haar met ingang van 1 februari 
benoemd als directeur-bestuurder. 

Er zijn nog nestkastjes te koop 
Tijdens één van de workshops op 19 en 29 november hebben leerlingen uit de bovenbouw 
met veel enthousiasme 30 degelijke nestkasten voor mezen gebouwd en een aantal 
voederhuisjes. Ondertussen zijn 7 nestkasten rond het schoolplein opgehangen. Het doel is 
dat pimpelmeesjes de nestkastjes gaan bewonen en tegelijkertijd de eikenprocessierups 
gaan eten. Mocht u thuis in de tuin ook nestkastjes op willen hangen dan zijn er nog een 
aantal te koop. Te bevragen bij de directeur of de leerkrachten. 
 

                       

 

 
 

 


