
 
 
 
 
 
 

Resultaten van de Centrale Eindtoets  
Helaas moeten we u mededelen dat we deze week de leerling- en schoolrapporten niet 

hebben gekregen.  
Er is voor de landelijke normering meer tijd nodig om de berekeningen uit te voeren, 

zodat deze normering goed aansluit bij het bijzondere jaar dat de leerlingen achter de 

rug hebben.  
Inmiddels is duidelijk dat de rapportages volgende week beschikbaar komen. U ontvangt 

zoals het er nu naar uitziet, de rapportages eind volgende week van ons.  

  
Wij begrijpen dat dit voor u een teleurstelling is, maar dat geldt ook voor ons.  
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De medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 

  

Ook in dit gekke jaar is de Medezeggenschapsraad (MR) bij allerlei schoolzaken 

betrokken. De MR bestaat uit ouders en personeel van de school, en biedt zo de kans om 

mee te praten over schoolbeleid. Zo hebben we in de MR aandacht voor het jaarplan en 

de ontwikkeling van de school op de langere termijn. 

  

Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld inspraak gehad bij het tot stand komen van de 

schoolgids, het breng- en haalschema voor de eerste lockdown, de overblijf- en 

ouderbijdrage, het instellen van een oudercommissie voor jaarlijkse feesten, en het 

vaststellen van het schoolbudget. Daarnaast is er elke vergadering ruimte om 

onderwerpen te bespreken die van belang zijn voor de ouders. Heeft u vragen of 

opmerkingen over het beleid van de school die u graag door de MR wilt laten oppakken? 

Dan kunt u ons altijd bereiken op het volgende e-mailadres: mrspiegel@scoh.nl. 

  

Op dit moment bestaat de ouderdelegatie in de MR uit drie ouders: 

  

Waalko Dingemans is de vader van Waalko uit groep 7 en Madieke uit groep 5. In het 

dagelijks leven is Waalko Project Manager in offshore wind-projecten. “In de MR zet ik 

mij in om een brug te bouwen tussen de ouders en de school en om de school te 

ondersteunen vanuit mijn werkervaring." 

 

Emilie Holthuis is de moeder van Sjoerd uit groep 6a. Emilie werkt bij 

Hogeschool Inholland bij de zij-instroomopleiding van de pabo. “Dit is mijn eerste jaar in 

de MR en ik hoop dat ik het geluid van ouders en wat er bij jullie leeft kan overbrengen 

naar het schoolteam om samen tot mooie oplossingen te komen.” 

 

Sjoerd van Bekkum is de vader van Eva Noor uit groep 6a en Kazimir uit groep 

5. Sjoerd is professor aan de Erasmus Universiteit. “Ik zit in de MR om mee te denken 

over hoe we onze school nog beter en leuker kunnen maken voor onze kinderen.” 
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Naast de drie ouders zitten er ook drie leerkrachten in MR: 

Claudia Zuiderwijk groep 3 

Lisanne van Heijningen groep 4 

Arriënne Ouwehand groep 5 

 

Oproep voor nog een MR-lid 

U ziet dat de MR op dit moment vooral een vertegenwoordiging kent van ouders die 

kinderen in de bovenbouw hebben zitten. We zouden graag beter weten wat leeft bij 

ouders met kinderen in de kleuterklas of onderbouw. Dus heeft u kinderen in de 

onderbouw? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken voor deelname aan de MR via 

hetzelfde e-mailadres: mrspiegel@scoh.nl.  

(De tijdsinvestering valt mee. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar en af en toe 

hebben we met de oudergeleding van de MR een tussenoverleg). 

  

Meet & Greet 

We hebben gemerkt dat door COVID-19 het veel lastiger is om contact te maken met de 

school en andere ouders. Wij nodigen u daarom van harte uit op dinsdag 1 juni, van 

20:30 tot 21:15 voor een online bijeenkomst. U kunt dan kennismaken met ons en 

vragen, opmerkingen of zorgen met ons delen. Inloggegevens volgen nog, er zullen geen 

leerkrachten aanwezig zijn.  

 

 

  Een nieuwe collega                                        

Bijna iedereen kent juffrouw Linda van de administratie. Juffrouw Linda gaat de Spiegel 

verlaten. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat werken op een middelbare 

school. Haar laatste werkdag bij on is op 27 mei.  

Even voorstellen 

 

 

 

Ik ben Fleur Steentjes en na de meivakantie ben ik begonnen als administratief 

medewerker op deze school. Ik ben getrouwd en heb twee jongens, Jelte van 12 en Thije 

van 9. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als secretaresse van een jeugdafdeling binnen 

Parnassia Groep. Omdat ik het erg leuk vind om te werken in een omgeving waar 

kinderen centraal staan, ben ik blij dat ik bij De Spiegel aan het werk kan. En de eerste 

indruk is positief, wat een mooie school en wat een gezellige kinderen en leerkrachten! 

Op ma t/m do ben ik aanwezig, dus misschien zien we elkaar binnenkort op de school of 

spreken we elkaar aan de telefoon. 

De e-mailadres van Fleur is: fsteentjes@scoh.nl 

 

Let op! Migraties naar Intune/ Cloud 

In de komende periode gaat er op alle SCOH scholen iets veranderen in de manier 

waarop we onze data bewaren.  

De schoolserver wordt volgende week verwijderd en alle gegevens van de school worden 

overgeplaatst naar Intune/Cloud.  

Dat betekent dat we volgende week telefonisch maar ook via Internet niet bereikbaar 

zijn.  
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Ook onze lessen, vooral het gebruik van onze digitale borden, zal volgende week anders 

dan anders zijn.  

We hopen dat we vrijdag 28 mei weer online zullen.  

Dank voor uw begrip.    

 

Haags Kinderatelier 

 

Vanaf deze week krijgen de leerlingen van groep 5 lessen van het Haags Kinderatelier. 

Kinderen leerden deze week over “Wonen op het water”.   

Tsja, zeg nou zelf, wat is er nou leuker dan wonen op het water.  

In heel Nederland drijven ongeveer vijfhonderd woningen. Naast dat de mensen een 

woonplek krijgen wordt ruimte efficiënter benut. 

Voor kinderen, natuurlijk met een zwemdiploma op zak, is een huis aan het water ideaal.  

De leerlingen hebben allemaal een eigen boot ontworpen met allerlei (wegwerp) 

materialen. Het was een mooie les waarin ieder kind zijn of haar eigen creativiteit kwijt 

kon. Het resultaat was een klas vol met prachtige woonboten!  

 

 

 

   
  

 

 

 

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


