Nieuwsbrief
Woensdag 27 januari 2021

Sluiting/opening school
Momenteel is het nog niet duidelijk of de scholen daadwerkelijk weer open mogen op 5
februari 2021.
We wachten de berichtgeving hierover af en als er meer nieuws is dan zullen we u hierover
informeren.
Op basis van o.a. tips uit de oudervragenlijst hebben we deze week ruimte ingepland voor
facultatieve oudergesprekken via Teams. Veel ouders hebben gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Het is prettig om op deze manier weer even contact te hebben.
Uit alles wordt duidelijk dat we er met elkaar onder deze (lastige en pittige) omstandigheden
best iets moois en goeds van bakken!

Toetsen
Nu de scholen in elk geval tot 8 februari gesloten zijn, betekent dit dat wij onze planning als
het gaat om het afnemen van toetsen en in het bijzonder de CITO toetsen zullen moeten
aanpassen. Er is binnen het bestuur nog overleg over de wijze waarop de toetsen zullen
worden afgenomen. Mogelijk worden niet alle toetsen afgenomen. Ook wordt gekeken met
welk doel we de toetsen afnemen. Hierover zullen we u later informeren.
Uitgaande van een openstelling op 8 februari zullen de toetsen in elk geval na de
voorjaarsvakantie worden afgenomen. Volgens de normering en planning van CITO is daar
ruimte voor tot uiterlijk 31 maart.
Omdat er in deze periode van thuisonderwijs geen toetsresultaten van de leerlingen zijn, zal
het portfolio, dat op 17 februari a.s. mee zou gaan, op een later tijdstip worden meegegeven.
Ook de ontwikkelgesprekken die staan gepland in de eerste week van maart, zullen worden
verzet.
Afhankelijk van de te plannen toetsweken, volgen nieuwe data voor het portfolio en de
ontwikkelgesprekken.
Wat betreft het advies en de aanmelding voor het voortgezet onderwijs voor de groep 8
leerlingen ontvangen de ouders van deze leerlingen eind volgende week meer informatie
over de wijze van advisering en het tijdpad van de aanmelding.
Op tijd op school
Een verzoek aan de ouders van kinderen die gebruik maken van de opvang.
Wilt u zorgen dat uw kind/kinderen op tijd op school is/zijn?

Anders vallen de kinderen midden in het (online) lesprogramma waar de leerkracht dan al
mee begonnen is.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Agenda
Online en thuisonderwijs

Tot en met in ieder geval 7 februari 2021

In ieder geval 3 februari, wellicht eerder
Nieuwe nieuwsbrief
bij belangrijk nieuws
Alle geplande activiteiten in de jaarkalender zullen vervallen of verschoven worden
zolang de school gesloten is.
Bijlagen: geen

