
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel wordt gebruikt voor het vieren van de 
feestdagen. Het tweede deel wordt gebruikt voor de schoolreisjes/kamp.  
Zoals jullie weten gaan de schoolreisjes en het kamp helaas niet door.  
We hebben bedacht om in de laatste schoolweek diverse activiteiten te organiseren om het 
schooljaar feestelijk af te sluiten. Er is besloten een deel van de ouderbijdrage te gebruiken voor de 
laatste schoolweek, het resterende bedrag zal worden teruggestort op uw rekening.  
 
TSO gelden 
Vanaf half maart is de school gesloten en tot de zomervakantie wordt er gewerkt met een 
continurooster. Hierdoor is er dit schooljaar geen sprake meer van TSO. 
Besloten is om de betaalde TSO gelden terug te storten op uw rekening. De strippenkaarten blijven 
gewoon geldig voor komend schooljaar.  
 
Zwemgeld 
Het schoolzwemmen zal niet worden hervat dit schooljaar.  
Het geld wordt altijd per half jaar geïnd. Het eerste half jaar hebben we gewoon kunnen zwemmen. 
Het tweede half jaar zal dus niet meer geïnd worden.   
 
Musical 
In samenspraak met de OR en MR is besloten dat er dit jaar geen musical meer georganiseerd wordt. 
4 van de 5 kinderen hebben liever geen musical. De tijd is te krap om te oefenen en decorstukken te 
maken. Bovendien kunnen we geen voorstelling houden voor een grote groep houden als we 1,5 
meter afstand moeten realiseren. Gelukkig heeft groep 8 vorig schooljaar al meegedaan met de 
musical. We hebben besloten om een andere invulling te geven aan een eindopdracht in de laatste 
schoolweek.  
 
Schoolfotograaf 
Er komt dit jaar geen professionele schoolfotograaf. Wel is besloten dat juf Petra foto’s maakt 
(individueel en groepsfoto) voor het jaarboek. Indien u deze foto’s als ouders wenst te ontvangen 
kunt u ze opvragen bij Petra.  
 
  



Onderwijsinhoudelijke onderwerpen 

Na het opstarten, in de eerste weken is er aandacht geweest voor: hoe zitten de leerlingen in hun 

vel, wat heeft de periode thuis met hen individueel en als groep gedaan? Eerst weer een veilige 

schoolomgeving creëren.  

Vragen die nu leven:  

 hoe hebben de leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld?  

 waar zitten mogelijke hiaten in de ontwikkeling? 

 welke leerlingen zijn gegroeid zoals verwacht, welke leerlingen minder, en welke misschien 

meer?  

 wat is er nodig op het onderwijsaanbod passend te maken? 

 
CITO toetsen 
We nemen de Cito eind toetsen af aan het begin van het nieuwe schooljaar (2020-2021), zodat we in 
de nieuwe groep starten met een goede beginmeting. De Cito zorgt voor een aangepaste normering 
zodat er geen ‘gat’ in de doorgaande lijn van de leerling ontstaat.  
We nemen de eind toetsen af in week 40/41 (42 mocht het nodig zijn). 
In week 45 plannen we de oudergesprekken (woensdag 4 november gezamenlijke dag). Deze 
gesprekken zijn zonder een rapport, de eind cito’s kunnen dan besproken worden en het algemeen 
welbevinden van het kind. 
Wel zijn er enkele individuele leerlingen waarbij de toetsen nu (eind dit schooljaar) worden 
afgenomen. De toetsen worden op maat afgenomen en we kiezen voor de toetsen die een kwartjaar 
boven de middentoetsen liggen. Bijvoorbeeld bij een leerling uit groep 6 wordt de M6/E6 toets 
afgenomen.  Het gaat hierbij dan om ‘zorgleerlingen’ met een OPP (ontwikkelingsperspectief), 
ondersteuningsplan of (groeps)handelingsplan waarvan het wenselijk is om nu al te bekijken waar de 
laatste periode nog accenten gelegd kunnen worden. Een uitzondering hierop zijn de AVI en de DMT. 
Leerlingen met een (groeps)handelingsplan worden begin juni getest om de plannen af te sluiten. 
Zodoende krijgen ook ouders/leerkrachten nu al  een goed beeld wat het leesniveau van hun 
kind(eren) is.  
 
Entreetoets groep 7 
Entreetoets nemen we af in september (week 37/38/39), om zo een goede basis te krijgen voor het 
(voorlopig) schooladvies. De Entreetoets meet alle basisvaardigheden en geeft een goede 
voorspelling van het best passende brugklastype. De Cito zorgt ervoor dat de Entreetoets nog tot de 
herfstvakantie afgenomen kan worden. We hebben er bewust voor gekozen om naast de Entreetoets 
de Cito eind toetsen groep 7 ook af te nemen. We zijn ons ervan bewust dat de leerlingen veel 
getoetst zullen worden in de eerste periode van het schooljaar. Toch heeft dit meerwaarde. De CITO 
toetsen geven specifiekere analyses waardoor de leerkracht het onderwijsaanbod nog beter kan 
afstemmen en goed kan bekijken wat nog nodig is richting het voortgezet onderwijs. 
 
Rapporten 
Het stuk sociaal/emotioneel en werkhouding in het rapport vullen we per leerling in. Voor de 
groepen 3 t/m 8 zal de rest van het rapport komen te vervallen. Wel wordt het laatste blad ingevuld. 
Er zal een algemeen stuk over afgelopen jaar worden genoteerd en we wensen de leerlingen veel 
succes voor komend schooljaar. De kinderen maken net als altijd een tekening bij het rapport. 
Voor de groepen 1 en 2 zal, op basis van de leerlijnen/observaties, het rapport wel worden ingevuld.  
 
 
 



Gesprekken met ouders schooljaar 2019-2020 
Het laatste gesprek van het schooljaar is zoals ieder jaar facultatief (dus op uw verzoek of leerkracht 
nodigt u uit). De gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden aangezien u volgens het coronaprotocol 
de school niet mag betreden. 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, zal het eerste oudergesprek van komend schooljaar eerder 
plaatsvinden en worden de toetsresultaten besproken.  
Mocht u nu behoefte hebben aan een telefonisch contactgesprek kunt u dit zelf kenbaar maken bij 
de leerkracht door een mail te sturen met een verzoek. Mocht de leerkracht behoefte hebben aan 
een telefonisch gesprek hoort u dit vanzelf.  
 
Toetsen (Methode) 
Vanaf het moment dat de leerlingen weer in deeltijd op school zijn nemen we weer de 
methodetoetsen af (rekenen, taal, spelling en veilig leren lezen).  
 
Huisbezoeken 
Dit schooljaar zullen er geen huisbezoeken (groep 1) meer plaatsvinden. Indien de richtlijnen het 
toelaten worden deze volgend schooljaar (2020-2021) weer opgepakt.  
 
Intake gesprekken 
Ouders krijgen, via de mail, het intakeformulier toegestuurd. Deze worden digitaal ingevuld en 
komen retour naar de school. Indien meer informatie nodig is neemt Marjan contact met u op. 
 
 
 
 
 


