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Informatie avonden/open dagen VO 
In de maanden mei en juni zijn er open dagen op de mid-
delbare scholen in onze regio voor de kinderen (en ou-
ders) die nu in groep 7 zitten. Alle data vindt u op de laat-
ste pagina van deze nieuwsbrief. 



 

Kwink: wat heb je nodig? 
Deze twee weken staat deze vraag centraal 
bij het thema van onze sociaal emotionele 
methode. Kinderen vinden het fijn om elkaar 
te helpen. Als ze onprettige emoties zien 
zoals boosheid, angst of verdriet, schieten ze 
graag te hulp en willen ze de ander weer blij 
maken. Maar soms is er de neiging om met-
een te gaan helpen, zonder te weten of hun 
hulp wel echt nodig is. Dat is niet altijd even 
handig: want hoe weet je nou hoe je die an-
der het beste helpt? Daar kunnen ze achter 
komen door te vragen: ‘Wat heb je nodig?’ 
en ‘Hoe kan ik je daarbij helpen?’ Kinderen 
die onderzoeken of en welke hulp iemand 
wil, kunnen de meest passende hulp bieden. Dit draagt bij aan de zelfstandig-
heid van de ander en aan een goede sfeer in de groep.  

 

Nieuw rapport schooljaar 2022-2023 
Dit schooljaar is een werkgroep aan de slag gegaan met het kiezen van een 
systeem om de vorderingen van onze leerlingen op een goede manier bij te 
houden en te communiceren met ouders/kinderen. Ons huidige rapport past 
niet bij onze visie en is voor ouders niet altijd duidelijk. Het nieuwe systeem is: 
mijnrapportfolio. Het is de bedoeling dat alle vorderingen worden bijgehouden 
in dit nieuwe systeem. Hierbij moet u denken aan: sociaal emotionele ontwik-
keling, kennismakingsgesprekken, de ontwikkeling op de verschillende vakge-
bieden en natuurlijk alle zaken waar kinderen trots op zijn. De komende weken 
gaat de werkgroep het systeem inrichten, daarna volgt een teamtraining voor 
de leerkrachten. Het streven is om in 2022-2023 te starten met dit nieuwe 
rapport. Hier kunt u alvast een kijkje nemen: mijnrapportfolio.nl 

 We houden u op de hoogte. 
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Vrije week leerlingen. 

Data open dagen leerlingen groep 7 

Kennismakingsmid-

dag groep 8 op het 

VO. 


