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Beste ouders/verzorgers, 
 

Gelukkig mogen we vanaf maandag weer naar school. Hoe dat er uit gaat zien vertel ik u morgen in 

een uitgebreide nieuwsbrief. 

 

Twee weken geleden hebben we als team met elkaar besloten dat we voor de vakantie wel willen 

laten weten hoe het met de kinderen gaat, zowel de eerste periode op school als thuis. We wisten 

toen nog niet wanneer we weer naar school zouden gaan. Nu weten we dat deze vorm van 

rapportage de afsluiting is van een bijzondere periode.  

Vrijdagmorgen komen de leerkrachten vanaf half 9 bij de kinderen langs. We komen de kinderen  

hun rapport en talentenkaart brengen en een verrassing. 

De leerkrachten hebben beschreven hoe het gaat met ieder kind. Wat gaat goed, waar zijn we trots 

op, hoe hebben ze zich ontwikkeld. Dat staat centraal. Daarnaast hebben de kinderen een brief 

geschreven over de thuisperiode. Die hoort ook bij het ‘rapport’ en komt in de map. 

 

In de normale situatie doen we het altijd als volgt:  

1. Toetsen afnemen 

2. Talentenkaart invullen 

3. Ouder-kindgesprekken 

 

Dat kan nu niet.  

1.  Nu brengen we eerst verslag uit op grond van onze bevindingen op school en de afgelopen 

periode van thuiswerken. 

2. Volgende week gaan we eerst rustig van start, weer wennen aan een hele dag naar school 

gaan en aan elkaar. 

3. We gaan kijken in de periode voor en na de voorjaarsvakantie voor welke groep het 

wanneer gepast is om toetsen af te nemen. 

4. Dan weten de vooruitgang van een kind ten opzichte van zichzelf. Dit geeft ons de nodige 

informatie om mee verder te gaan in de komende periode. 

5. Vanaf 15 maart kunnen er dan ouder-kind gesprekken via Teams of Whatsapp plaatsvinden 

voor de groepen 3 t/m 7. Wilt u graag eerder een gesprek dan kan dat. Neemt u dan zelf 

contact op met de groepsleerkracht. 

6. De ouders van kinderen in groep 1/2 ontvangen wel een uitnodiging voor een gesprek vóór 

de voorjaarsvakantie.  

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  
 


