
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Weer met zijn allen naar school  
Op maandag 8 juni kwamen al onze leerlingen weer met de hele groep tegelijk 
naar school.  
De ouderraad regelde lekkers voor de leerlingen en in samenwerking met de 
schoolleiding een bedankje voor alle ouders.  
Bedankt voor alle positieve en leuke reacties die wij mochten ontvangen! 
 
Brengen en halen 
Vooral bij het brengen en halen van de leerlingen is het logischerwijs druk rondom de school. We 
zien dat veel mensen zich goed aan de anderhalve meter afstand houden. Graag willen we toch nog 
iets onder de aandacht brengen over het afscheid nemen en het vrijhouden van de paden en 
doorgangen i.v.m. de veiligheid van onze eigen ouders en leerlingen, maar ook de doorstroom voor 
ouders en leerlingen van onze buurscholen en andere voetgangers en fietsers: 
Wilt u het afscheid kort houden wanneer u uw kind(eren) naar school brengt en de fietspaden en 
doorgangen zoveel mogelijk vrij houden?  
Met de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen wij het vrijhouden van de fietspaden en doorgangen 
in de klassen bespreken. Alvast hartelijk bedankt! 
 
Citotoetsen, rapporten en oudergesprekken  
Het einde van het schooljaar gaat naderen. In de laatste weken staan er altijd veel belangrijke zaken 
op de planning, zoals de afname van (cito)toetsen, de rapporten en de oudergesprekken. 
Op Het Driespan hebben wij hierover duidelijke afspraken met elkaar gemaakt en hebben onze 
planning hierop aangepast: 

 
Citotoetsen 
De afgelopen weken zijn voor ieder kind anders geweest. De juffen en meesters hebben de eerste 
periode gebruikt, om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas.  
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerlingen zijn naast observaties bijvoorbeeld 
ook methode’toetsen’ afgenomen. Om nog meer en beter inzicht te krijgen in de leerontwikkeling 
van individuele leerlingen en de eventuele aandachtspunten op groepsniveau, nemen wij de 
komende weken citotoetsen af. Leerlingen in de groepen 3 t/m 7 starten vanaf maandag 15 juni met 
de leestoetsen en rekentoetsen van cito. 
Wij houden er rekening mee dat de resultaten anders kunnen zijn dan wanneer het een gewoon 
schooljaar is.  
Voor nu is het voornaamste dat de leerkrachten precies weten waar onze leerlingen staan en hoe wij 
hen het beste kunnen helpen.  
Na de afname worden alle toetsen geanalyseerd. Zo brengen wij per leerling en per groep de 
ontwikkeling in beeld en kunnen we de onderwijsbehoeften hierop afstemmen. De leerkracht van 
volgend schooljaar kan dan voor de leerling en voor de groep, waar nodig, aanpassingen maken in 
het leerstofaanbod. 
 
Rapporten 
De leerlingen krijgen het rapport later dan is aangegeven op de jaarwijzer, op maandag 13 juli, mee 

naar huis. We gebruiken bij dit rapport geen cijferbeoordeling, maar een letterbeoordeling en 
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houden rekening met het verloop van dit schooljaar en alle maatregelen rondom het coronavirus. 

Hierover komt een aparte vermelding op het rapport.  

Heeft u thuis het rapport nog liggen? Wilt u dit dan met uw kind(eren) mee naar school geven en 

laten inleveren bij de leerkracht? 

Oudergesprekken 
Er vinden geen reguliere oudergesprekken plaats in juni. In plaats daarvan komt er voor alle 

leerlingen in alle groepen een startgesprek aan het begin van het schooljaar 2020-2021. Uiteraard 

houden we rekening met de dan geldende richtlijnen vanuit het kabinet en RIVM. Hierover wordt u 

later geïnformeerd. 

Wanneer welbevinden van uw kind(eren), onderwijsresultaten of andere zaken aanleiding geven om 
ouders hierover te informeren zal de leerkracht zelf contact opnemen met de ouders. 
Heeft u zelf vragen of opmerkingen, nadat u het rapport heeft ingezien, kunt u hiervoor een 
telefonische afspraak aanvragen bij de leerkracht. Houd hierbij in gedachten dat alle resultaten en 
aandachtspunten worden besproken met de leerkracht van het volgende leerjaar en dat hier 
aandacht voor is tijdens de startgesprekken in de eerste weken na de zomervakantie. 
 
HVO en GVO 
Vanaf volgende week worden, met de nodige aanpassingen, de lessen HVO en GVO weer gegeven 
aan de groepen 5 t/m 8. 
Juf Maartje de Kok vervangt Juf Ineke Stehouwer bij de godsdienstlessen. 
HVO lessen gaan volgens rooster, behalve dat juf Janette de groepen 8 op donderdag splitst.  
Het rooster voor GVO ziet er de komende weken als volgt uit: 

Donderdag 18 juni       groepen 5A, 6A en de groepen 7 
Donderdag 25 juni       groepen 5B, 6B en de groepen 8 
Donderdag 2 juli           groepen 5A, 6A en de groepen 7 
Donderdag 8 juli           groepen 5B, 6B en de groepen 8 

In de laatste schoolweek vervallen HVO en GVO. 
 
Groepen 1 en 2: Kleuterboeken graag inleveren 
De kleuterbibliotheek blijft tot het einde van het schooljaar gesloten. Willen alle kinderen van groep 
1 en 2 de boeken die zij nog thuis hebben inleveren bij de juf? Wij zullen er dan voor zorgen dat de 
kleuterbibliotheek na de grote vakantie (hopelijk) weer open kan gaan. 
 
 


