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Aanpassingen in de jaarkalender
Volgende week vindt er weer een persconferentie plaats die duidelijkheid zal verschaffen
over de opening van onze school. We zullen dan horen of de school vanaf 8 februari al dan
niet (met aanpassingen of niet) open mag of dat er sprake is van een verlengde lockdown.
Mogen we op 8 februari weer naar school, dan worden de CITO toetsen pas na de
voorjaarsvakantie afgenomen. Wij hebben de richtlijnen met de betrekking tot afname van
de CITO toetsen, aanmeldprocedure PO en de BOVO procedure eindelijk binnen gekregen.
De SCOH hecht er veel waarde aan om de M-toetsen, ondanks de scholensluiting, wel af te
nemen. Met het afnemen van deze LVS-toetsen houden we goed zicht op de leergroei van
leerlingen, en juist in deze tijd is dit belangrijk. Ook binnen de SCOH-kwaliteitscyclus is het
belangrijk om te beschikken over tussenresultaten en een schoolanalyse. Cito heeft
aangegeven dat de M-toetsen 2021 tot eind maart kunnen worden afgenomen met de
bestaande normering.
We hadden eerder in de nieuwsbrief geschreven dat de rapporten, rapportbesprekingen en
de studiedag verplaatst worden naar 10, 12 en 15 maart.
Omdat we de CITO toetsen verplicht in de tweede week na de voorjaarsvakantie moeten
afnemen, zijn we gedwongen de studiedag, rapporten en rapportbesprekingen weer te
verplaatsen. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar hier kunnen we als school niet
zoveel aan veranderen.
Hieronder een overzicht van de belangrijke dagen:
8 maart starten we met de CITO toetsen
17 maart Studiedag
19 maart worden rapporten uitgedeeld
Vanaf 22 maart starten rapportbesprekingen
Voor groep 8 zijn de volgende dagen heel erg belangrijk:
Ouders kunnen hun kind vanaf zaterdag 13 februari aanmelden op een VO school. De
einddatum voor het aanmelden is 2 weken later, namelijk 5 maart, in plaats van 19 februari.
Dit komt door de voorjaarsvakantie, die in de aanmeldperiode valt. In deze week kunnen
ouders hun kind wel digitaal of contactloos (via de post, brievenbus, e-mail) aanmelden.
Zowel het Basisschool Advies (BSA) als het Onderwijskundige Rapport (OKR) moeten op 1
maart definitief zijn. Na 1 maart mag het BSA niet meer wijzigen, behalve door de uitslag van
de eindtoets. Door deze verschuiving ontstaat extra ruimte om de toetsen uit de midden 8
periode af te nemen en, wanneer nodig, de resultaten van deze toetsen mee te nemen in
het BSA. Let op: het BSA en OKR voor alle leerlingen worden door ons vóór de
aanmeldperiode begint op zaterdag 13 februari definitief gemaakt.

Eindtoets in Coronatijd
De school wil zich voorbereiden op de eindtoetsafname. Het is begrijpelijk dat door de
huidige situatie dit kan leiden tot situaties waarin je als school niet aan de normale afnameeisen kunt voldoen. Wat als een kind in quarantaine zit? Of de school zelfs gesloten is? De
PO-Raad ontwikkelde in overleg met de toets aanbieders en het Ministerie van OCW wat we
in dat soort gevallen moeten doen.

Oudergesprekken met de directie en de leerkrachten
Afgelopen week zijn er gesprekken geweest tussen ouders, directeur en de leerkrachten.
De gesprekken zijn goed verlopen. De aanwezigheid van ouders was niet in alle groepen
enorm groot, wat ook wel te begrijpen is. De ouders hebben het onwijs druk met het
thuisonderwijs, eigen werk en andere verantwoordelijkheden. Maar ondanks dat, toch een
mooie opkomst!
Het wijs fijn om te horen dat de ouders tevreden zijn over het afstandsonderwijs en manier
waarop we werken. Van meerdere ouders hebben we ook te horen gekregen dat de
motivatie van de leerlingen steeds minder wordt.
Leerlingen werken thuis aan schoolse taken. Dat betekent dat de school weinig invloed heeft
op een veilige fysieke omgeving voor leerlingen. In de huidige situatie moet de onderwijslat
dus niet te hoog worden gelegd. Daarnaast is er veel houvast en structuur van belang,
afspraken en verwachtingen moeten juist nu duidelijk zijn.
We hopen dat de school vanaf 8 februari weer open mag zodat we weer aan de
basisbehoeften van onze leerlingen kunnen werken: autonomie, competentie en sociale
verbondenheid.

De peuterschool blijft dicht tot 8 februari
Eerder deze week hadden we een inventarisatie gemaakt onder doelgroepkinderen. Op onze
locatie zitten veel doelgroep kinderen. De Pedagogische medewerkers zouden met zijn
tweetjes voor de groep moeten staan. Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog
zoveel mogelijk worden voorkomen.
Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate
ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de “oude” variant. Daar is echter meer
bevestiging voor nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in
Nederland en over de verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de samenleving.
Daardoor is het niet mogelijk op Peuterschool eerder te openen.

