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Thuisonderwijs
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet aangekondigd dat de
periode van online thuisonderwijs met tenminste één week
verlengd wordt. Onderzoek naar de Britse mutatie moet
uitwijzen of het verantwoord is de basisscholen te openen op
maandag 25 januari. We hopen natuurlijk dat we onze
kinderen dan weer mogen ontvangen. Deze mededeling kwam
niet onverwacht maar was toch een teleurstelling. Want we
missen de kinderen op school…
We realiseren ons dat het thuiswerken en thuisonderwijs
echt niet altijd een makkelijke combinatie is. Het
thuisonderwijs moet niet tot stress en extra frustratie
leiden binnen het gezin. Maak afspraken met uw kind en neem
contact op met de leerkracht als u thuis tegen problemen aan
loopt.

Agenda
18-19 januari: Start
inschrijving
rapportgesprekken.
4 februari: Rapport
9-10-11 februari:
Rapportgesprekken

We werken tijdens deze Lock down volledig met Microsoft
Teams. De kinderen volgen hier elke ochtend een liveinstructie en de leerkrachten verzorgen verlengde instructies of andere extra uitleg momenten via de
chat of een videocall. Het is fijn dat we op deze manier veel contact hebben met de kinderen en dat de
kinderen alle ruimte hebben om vragen te stellen. We vinden het belangrijk om weten hoe het met hen
gaat en wat wij als juf/meester voor ze kunnen betekenen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van
de kinderen is groot!!
Geef vooral een terugkoppeling als zaken niet lopen zoals gewenst, we proberen dan samen naar een
oplossing te zoeken.
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Rapport en afname CITO
Aangezien we zeker tot 25 januari thuisonderwijs verzorgen en de kinderen niet op school aanwezig zijn,
heeft dit ook gevolgen voor de afname van de CITO toetsen in januari. We vinden het belangrijk dat de
kinderen weer een aantal weken fysiek onderwijs hebben genoten, alvorens we de toetsen afnemen.
Daarom hebben we ervoor gekozen om dit in deze bijzondere tijd los te koppelen van het rapport.
Het rapport zal volgens planning op donderdag 4 februari geüpload worden in Mijnrapportfolio. U krijgt
hier vooraf inloggegevens en instructies voor, zodat u dit makkelijk kunt openen. Naast het digitale
rapport vindt u ook een rapportage van de ontwikkeling op Snappet of Veilig Leren Lezen. De Resultaten
van de CITO toetsen krijgt u nadat de CITO toetsen afgenomen zijn. U zult begrijpen dat de datum
afhankelijk is van de heropening van de basisscholen.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken staan gepland op 9, 10 en 11 februari. Vanaf maandag 18 januari kunnen de ouders
met meerdere kinderen zich inschrijven. Overige ouders kunnen zich vanaf dinsdag 10 januari
inschrijven. De gesprekken zullen wederom digitaal, via Teams, verlopen. U ontvangt hier t.z.t een
uitnodiging voor via het op school bekende emailadres.

MijnRapportfolio
Tot aan de kerstvakantie hebben de kinderen hard gewerkt aan MijnRapportfolio.
Er zijn verschillende leerdoelen gevormd in kindgesprekken en kinderen zijn druk
met het vullen van het portfolio. Voordat MijnRapportfolio “live” gaat gaan we
samen met de kinderen kijken naar het portftolio en maken een selectie van
de dingen waar ze écht trots op zijn.
Tijdens de lockdown ligt het vullen van het portfolio een beetje stil maar hebben we toch een leuke
thuisopdracht bedacht. De kinderen krijgen aankomende week de volgende opdracht via Teams: Maak
een foto van een moment waarop je super trots bent tijdens het thuiswerken. Dit kan natuurlijk vanalles
zijn. De kinderen kunnen de foto zelf uploaden in MijnRapportfolio of sturen naar de juf of meester.
Achter de schermen is hard gewerkt. De ouderpilotgroep heeft een terugkoppeling gegeven van hun
bevindingen tot dusver. Enkele terugkoppelingen zijn:
- Het is erg fijn dat je als ouder meer betrokken wordt bij de ontwikkeling van je kind.
- Het portfolio en het werken met persoonlijke leerdoelen wordt als positief ervaren.
- Het vanuit thuis kunnen uploaden in het portfolio wordt als een meerwaarde gezien: Meer talenten van
het kind worden op deze manier zichtbaar.
- Eerste indruk van het nieuwe “digitale” rapport is positief.
Tips:
- Leerdoelen mogen meer concreet en meer gekoppeld worden aan rekenen/taal/spelling (snappet?).
- Nog veel verschil in uploadfrequentie (verschil per leerkracht).
- Waardevol als welbevindingsvragenlijst met leerling besproken wordt tijdens een kindgesprek. Goede
voorbereiding van het welbevindingsgesprek.
- Maak een goede leeswijzer voor ouders.
Het rapport zal geüpload worden in MijnRapportfolio, samen met de resultaten van Snappet, Veilig leren
Lezen en de CITO-toetsen. In een volgende nieuwsbrief zult u hier verder over geïnformeerd worden.

Opfrisser
De afgelopen maanden heeft de Octopus een opfrisser gehad. Vorig schooljaar is de buitenkant van het
gebouw geschilderd en in de herfstvakantie zijn alle binnendeuren van een nieuwe, frisse kleur voorzien.
In kerstvakantie zijn alle oude gordijnen vervangen voor mooie nieuwe jaloezieën en rolgordijnen. Alle
leslokalen zien er weer als nieuw uit.
In de voorjaarsvakantie is het dan eindelijk zover: Na een dikke 30 jaar krijgen we nieuw meubilair! Het
nieuwe meubilair past helemaal bij ons onderwijsconcept en geeft onze school een moderne uitstraling
waarbij ruimtes en werkplekken optimaal benut worden.
Even voorstellen
Beste ouders,
Ik ben Evy de Brouwer, ik zit op het ROC Nijmegen in de eerste klas. Tot het
eind van het schooljaar loop ik stage voor mijn opleiding als
onderwijsassistent. Ik help in alle groep mee met het ondersteunen van
juffen, meesters en kinderen. Ik ga met plezier elke donderdag en Vrijdag
naar school, Ondertussen ben ik een paar weken bezig en leer ik veel en het
is erg gezellig!
Schoolkeuze VO groep 7 en 8
Alle voortgezet onderwijsscholen (VO) in de omgeving hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over
voorlichtingsactiviteiten PO-VO. In verband met de huidige coronamaatregelen zullen de
voorlichtingsactiviteiten de komende weken alleen online worden aangeboden via de eigen websites van
de scholen.
Op de eigen websites van de scholen is veel informatie te vinden. Zo
zijn er o.a. vlogs, filmpjes, webinars en online rondleidingen te bekijken.
Ouders en leerlingen kunnen zo straks -weliswaar op afstand- toch
sfeer proeven en informatie opvragen bij de middelbare scholen. Voor
álle leerlingen en ouders is voor informatie over de scholen de website
schoolkeuzehulp.nl het startpunt.

Ouderbijdrage
Binnenkort wordt de ouderbijdrage weer van uw rekening afgeboekt. De bijdrage is 18 euro per leerling.
Van deze bijdrage worden zaken betaald die door het rijk niet vergoed worden zoals sinterklaas- en
kerstvieringen, een spelletjesmiddag of een atletiekdag.

Bijlagen
- Brief GMR

