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Start na corona 

 

We zijn blij dat alle kinderen weer naar school mogen en ook kunnen. Wel proberen we 
zoveel mogelijk volgens de corona-regels de lessen te geven en de pauzes te houden. Lessen 
op 1,5 m is vaak heel lastig, zeker bij de jongere kinderen, maar we doen ons best. Maar als 
een leerling een aai over de bol nodig heeft, krijgt hij/zij hem echt wel. We hebben nog wel 
per bouw gescheiden pauzes. Dat is wel jammer, omdat er nu niet gemengd gespeeld kan 
worden. Maar aan de andere kant levert dit ook wel weer goede dingen op. Zo speelde de 
bovenbouw deze week met de hele groep tikkertje rond en op de boot. Dat was heel goed, 
omdat echt de hele groep erbij betrokken was. 

 

Van de meeste kinderen krijgen we door dat ze tijdens de lockdown wel hebben gespeeld 
met vriendjes/vriendinnetjes. Het meest lastig vonden ze het onderwijs op afstand. Wat ze 
fijn vonden was dat ze konden vragen als ze iets niet snapten, hetzij tijdens een vragenuurtje, 
hetzij de hele dag door.  

Wat ook meegeholpen heeft was toch wel de sneeuw en ijspret vorige week. Daar werden 
heel veel mensen blij van, dus ook de kinderen. 

 

Studiedag 

 

De studiedag die gepland staat voor maandag 1 maart a.s. gaat niet door. We vinden het 
beter dat er voor de kinderen nu weer continuïteit ontstaat in het onderwijs op school.  

Dus alle kinderen worden na de vakantie op maandag 1 maart verwacht op school! 

 

 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

19-02-2021:  volgende nieuwsbrief 

22-02 t/m 26-02  voorjaarsvakantie 

01-03-2021:  weer naar school 

04-03-2021 Luizenpluizen  
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 
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Activiteiten 

In de voorjaarsvakantie worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd voor de basisschool kinderen. 
Ook zijn er nog activiteiten voor kinderen op het 
voortgezet onderwijs. Zie voor alle activiteiten de bijlagen 
bij deze nieuwsbrief. 

 

Portfolio en zo 

Normaliter staat deze periode in het teken van het portfolio, de Cito-M, coachgesprekken 
(portfoliogesprekken), IOP's. 

Dat loopt nu allemaal anders, dankzij het coronavirus. 

Daarom moeten we de zaken een beetje aanpassen. Met als doel om eind schooljaar, 
wanneer het tweede portfolio komt, weer volgens de geplande werkwijze te handelen. 
Voor nu doen we het even als volgt. 

 

Portfolio: 
De kinderen krijgen wel een portfolio, die gaat vrijdag 12 maart mee naar huis. Dit portfolio 
is minder uitgebreid dan gepland, simpelweg omdat we een aantal gegevens nog niet 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan de resultaten van Cito-M. 
Wat u wel in het portfolio mag verwachten: 
* Reflectie van uw kind en van de leerkracht op de afgelopen, bijzondere, periode 
* Eventuele resultaten van methodetoetsen 
* Creatieve dingen van uw kind en dingen waar uw kind trots op is 

 

Cito-M: 

Deze nemen we af in de periode van 8 maart tot en met 9 april.  
De leerkracht analyseert de toetsen in de week erna. U krijgt dan ook het ‘Alternatief 
Leerling rapport’ uitgereikt. Mochten de toetsen aanleiding geven tot een gesprek over de 
leerontwikkeling, dan maakt de leerkracht hierover met u een afspraak. 
We gebruiken Cito-M vooral als een signalering van eventuele achterstanden, al dan niet 
opgelopen door corona. Vanaf Cito-E en het tweede portfolio volgen we dan weer de 
reguliere lijn. 

 

Coachgesprekken: 
In maart/april plant de leerkracht met u een coachgesprek. Dat zal deze keer geen 'gewoon' 
portfoliogesprek worden, omdat het portfolio verre van compleet is. 
We vinden het echter wel belangrijk om het gesprek te hebben, omdat er mogelijk wel het 
één en ander leeft aan zorg, nu de scholen zolang dicht waren. Noem het voor de meeste 
leerlingen coachgesprekken-light, waarbij vooral het weer even ontmoeten en zorg delen 
van belang is. 
Op dit moment weten we niet of die gesprekken al weer live, fysiek kunnen. Zo niet, dan zal 
het online moeten gebeuren. 
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IOP: 
Een nieuw IOP voor januari tot eind schooljaar is nu niet realistisch. Kan ook niet, want de 
Cito-M moet nog afgenomen worden. Wel kunnen we op individueel leerling niveau 
bekijken of er een bijstelling van het huidige IOP moet komen. Dat geldt dan alleen voor de 
opvallende zaken. 
Na de analyse van Cito-M volgt de evaluatie van IOP-M en het opstellen van IOP-E. 
Deze worden uiteraard gedeeld met de ouders. Wanneer leerkracht en/of ouders dat 
noodzakelijk vinden wordt ook hieraan een gesprek gekoppeld.  

 

Het is natuurlijk mogelijk dat leerlingen door het sluiten van de scholen enige achterstand 
hebben opgelopen. Dat is vervelend, maar we raken er niet van in paniek. Het is zo het is en 
we gaan de komende tijd op een gedegen, maar beheersbare manier hiermee aan de slag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Oosterhof 

 

 

Ingekomen post 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!  

 Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor 
sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te 
weinig geld is.  

Via het zwemfonds kunnen ook de kosten voor leszwemmen worden vergoed.   

  

Hoe werkt het?  

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals de directeur van onze school, iemand van 
het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je 
kind in aanmerking komt.  

Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken meedoen aan activiteiten.   

Wat is het bedrag?  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en 
eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan 
de vereniging of cultuurinstelling betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen 
die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.  

Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Kop of de 
directeur van onze school.   

 info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 745080   
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