
 
 
 

Beste ouders, 
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de route van  
oudergesprekken en de rapporten en de bevindingen naar aanleiding  
van de enquête. Helaas veel in het teken van de huidige situatie die 
voor niemand fijn is. We maken er met elkaar het beste van en hopen 
in ieder geval de kinderen weer snel op school te kunnen zien. 
 

Oudergesprekken en rapporten 
Normaal gesproken zouden in deze periode de IEP toetsen worden 
afgenomen en in februari de rapporten worden uitgegeven.  
We merken dat we op dit moment een beeld hebben van het werk 
van de leerlingen, maar niet specifiek genoeg om dat in een rapport  
goed weer te geven. Ook de toetsen kunnen op dit moment niet  
afgenomen worden.  
De oudergesprekken vinden we wel van groot belang. Deze zijn naar  
voren geschoven en gepland in de week van 1 februari. Deze  
gesprekken vinden online plaats en bij voorkeur samen met uw kind  
(van groep 3 t/m 8). Mocht er behoefte zijn om ook nog apart een  
gesprek te hebben met de leerkracht dan kan dat daarna nog  
ingepland worden. De uitnodiging voor de oudergesprekken ontvangt 
u via Parro. De momenten zijn per groep wisselend, vanwege de  
verschillende werkdagen van de leerkrachten. 
De route gaat er als volgt uitzien: 
 Week van 1 februari: online gesprekken met ouder(s) en kind. 
 Vanaf de derde week na opening scholen: afnemen IEP toetsen groep 3 t/m 7. 
 Zesde week na opening scholen: oudergesprekken n.a.v. de toetsen; we bespreken wat het kind al kan, wat het 

nog moet leren en hoe we dat gaan aanpakken gericht op een soepele overgang naar de volgende groep.  
 Laatste weken van het schooljaar: afnemen IEP toetsen, niveau bepalen, doelen stellen, uitgave rapport en 

oudergesprekken. 
 

Vervanging juf Daphne 
Een week na de voorjaarsvakantie gaat Daphne met zwangerschapsverlof. Marloes Steverink gaat Daphne 
vervangen. Marloes is een bekend gezicht bij ons op school. In de afgelopen twee schooljaren heeft zij in groep 6/7 
gewerkt samen met Renée en Eric, waarbij zij in het laatste deel het verlof van Renée naar grote tevredenheid heeft 
opgevangen. In de komende periode zal Marloes al hier en daar meedoen met de voorbereidingen en planning 
tweede helft schooljaar en zich op die manier voorbereiden op een soepele overgang ten behoeve van de kinderen 
in groep 5/6. Daphne wensen we een vreugdevolle periode toe met de komst van een nieuw kindje. 
 

Studiedag 
Woensdag 27 januari hebben we een studiedag en zijn de kinderen vrij. Het team gaat die dag aan het werk met het 
bepalen van cruciale doelen op gebied van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. En we maken een 
start met een aanpassing van de taalmethode en hoe we de doelen meer kunnen integreren in bijvoorbeeld IPC.  
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Sporten met de 
buurtsportcoach 
Iedere maandag op het schoolplein 
van de Paulusschool 
12.30-13.15 uur 4 t/m 7 jaar 
13.15-14.00 uur 8 t/m 12 jaar 
 
Iedere woensdag op het 
Neuwegplein  
12.30-13.15 uur 4 t/m 7 jaar 
13.15-14.00 uur 8 t/m 12 jaar 
 
Aanmelden verplicht via 
0681142123 of 
m.aarts@binkkinderopvang.nl 
De leerlingen die op maandag bij de 
noodopvang op school zijn, worden 
door school opgegeven om mee te 
doen. 
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Hartelijk dank voor de reacties op het verzoek van het invullen van de enquête. Uiteindelijk is deze voor 42 kinderen 
ingevuld. Fijn. Daarmee krijgen we ook een goed beeld van wat goed lukt en wat er beter kan. 
Over het algemeen zien we dat u tevreden bent over hoe het nu gaat met het onderwijs op afstand. De informatie 
die u krijgt wordt als voldoende ervaren, de meeste kinderen gaan gemotiveerd aan het werk, 75% van de leerlingen 
heeft ongeveer 3 uur tijd nodig om het werk te doen, de instructies zijn goed en de weekplanning voldoende 
duidelijk. Bij de weekplanning kregen we ook nog wel een aantal tips. Wat betreft de begeleiding die voor leerlingen 
nodig is, ligt het gemiddelde op ongeveer anderhalf uur en het is bij ieder kind anders op welk gebied er begeleiding 
nodig is.  
De komende week gaan we alle reacties verder verwerken en bepalen op welke gebieden er aanpassingen nodig 
zijn.  
 

Schoolvoetbal 
Het schoolvoetbaltoernooi dat traditioneel op de zaterdag in het paasweekend wordt gehouden is afgelast in 
verband met de coronacrisis en uitgesteld tot volgend jaar.  
 
Heeft u vragen, laat het ons weten! 
 
Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Edith van Meningen 
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