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Vakantierooster schooljaar 2019 - 2020
In de MR vergadering van 22 januari 2019 is het vakantierooster voor het komende schooljaar
besproken. De scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen binnen de Stichting Onderwijs
Primair proberen ervoor te zorgen dat de schoolvakanties niet verschillen, waarbij de wettelijke
kaders bepalend zijn en de adviesdata van het ministerie indien mogelijk gevolgd worden. De tweede
week meivakantie loopt in PO en VO in schooljaar 2019 -2020 echter niet gelijk i.v.m. start centraal
examen op donderdag 7 mei.
De MR heeft ingestemd met het volgende vakantierooster voor schooljaar 2019 - 2020:
Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag / Pasen
10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie*
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart en vrijdag
21 mei en 22 mei 2020
Pinksteren (2e Pinksterdag) 1 juni 2020
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus 2020
*Inclusief Koningsdag en 5 mei.
Ruim voor de komende zomervakantie worden de data van de studiedagen en de dagen waarop de
kinderen om 12.00 uur uit zijn bekend gemaakt.

Rapport
Zoals al eerder bericht in de oudernieuwsbrief van oktober 2018 gaan we op de KW-school werken
met een portfolio rapport, genaamd ‘Bordfolio’.
Aanstaande donderdag (14-02-2019) ontvangen de ouders/verzorgers van de groepen 3 t/m 7 een email van Bordfolio. De ouders/verzorgers van groep 8 hebben deze mail al ontvangen. In deze mail
staat een link met inloggegevens voor Bordfolio. Hiermee kan er thuis alvast in Bordfolio gekeken
worden en kunnen er bestanden gedownload worden. Zo kunnen de kinderen thuis ook laten zien en
vertellen wat ze gedaan en geleerd hebben. Deze link is 2 weken geldig, dus t/m 28-02-2019. De
ouders/verzorgers van de kleutergroepen zullen op een later moment een e-mail ontvangen.
Door invoering van Bordfolio zullen wij de oude mappen met rapporten niet meer gebruiken. Vrijdag
22 februari krijgen de kinderen die de mappen al op school hadden ingeleverd, deze weer mee naar
huis.
We hebben voor het digitale portfolio gekozen omdat:
 we meer aandacht willen geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
 we willen meer samen met de kinderen kijken naar de ontwikkeling die ze doormaken op
een bepaald vakgebied
 we willen dat kinderen meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling
Het onderwijs is behoorlijk in ontwikkeling en daar horen dus ook veranderingen bij. Naast het kijken
naar de resultaten van toetsen, kijken we ook samen met de kinderen naar de ontwikkelingen die ze
doormaken.

Sinds vorig jaar worden o.a. om die reden de ouders en de kinderen uitgenodigd bij de gesprekken.
Bordfolio is een digitaal systeem, waar de ontwikkelingen van uw kind zichtbaar kunnen worden
gemaakt voor, door en met de kinderen. Naast verslagen van de gesprekken met de kinderen, komen
hier ook de ontwikkelingen van de vakgebieden en de cito-resultaten in. Er is ook ruimte om foto’s
en video’s te uploaden, zodat de kinderen kunnen laten zien waar ze trots op zijn en wat hun
vorderingen zijn. Zoals hierboven al vermeld wordt het dus een document voor, door en met de
kinderen.

Nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdagen van 23 januari t/m 2 februari waren ook dit schooljaar een groot succes.
Er is enthousiast voorgelezen en goed geoefend voor de voorleeswedstrijd op donderdag 31 januari.
Benthe uit groep 5 en Noortje uit groep 7 werden door meester Henk en meester Jos uitgekozen als
beste lezers van de KW-school en gingen met een boekenbon naar huis.

Kies
In oktober en november hebben wij op de KW school een Kies groep gegeven.
KIES staat voor kinderen in echtscheidingssituatie ’s en is een ondersteuningsgroep voor de kinderen.
Deze groep is nadrukkelijk geschikt voor alle kinderen die in deze situatie zitten of ze hun ouders nu
lang geleden gescheiden zijn of kort. Ook voor kinderen die “aan de buitenkant ”geen signalen geven
is deze groep geschikt. Het gaat namelijk over alles wat er kan gebeuren tijdens en na een scheiding
en kinderen ervaren het als een enorme opluchting om hier met ander Kies kinderen over te praten.
Op de vraag of KIES er moet zijn voor alle kinderen zeggen dan ook bijna alle kinderen volmondig “
JA”
Er zijn regelmatig groepen in de Krimpenerwaard dus mocht de groep op de school van uw kind
komen gun uw kind dan de KIES.
Marian van Kooij-Staal
Maatschappelijk werker / Kwadraad

Schaatsen I
Het schaatsen op vrijdag 1 februari met de groep 5 t/m 8 in Rotterdam was een groot succes. Alle
ouder die hebben meegeholpen . . . heel erg bedankt!

Schaatsen II
Jeugdschaatsen STV Lekstreek organiseert van begin oktober tot eind maart schaatslessen op
zaterdagmiddag in Dordrecht. In de schoolapp kunt u de flyer van STV Lekstreek zien.

Voor in de agenda:
18 t/m 21 februari
22 februari
23 februari t/m 3 maart

Ouder-kind contactmomenten
Rapport
Voorjaarsvakantie

