
  

 

 

 
 
Deze weekbrief verschijnt voordat alle informatie over het heropenen van onze school compleet is. 
Nog steeds zijn niet alle richtlijnen en adviezen vanuit het ministerie bekend en/of vastgesteld. 
Zodra dit het geval is, zullen we alle richtlijnen en afspraken zoveel mogelijk passend maken voor 
de situatie op onze school. Wanneer alle afspraken zijn gemaakt, ontvangt u in één keer alle 
documenten over de manier waarop we op maandag 8 februari de deuren van Het Driespan weer 
openen en de kinderen weer fysiek op school kunnen begroeten. 
 
In deze weekbrief informeren we u o.a. alvast over de wijzigingen voor wat betreft de rapporten, 
toetsen en gesprekken met de leerkracht(en). 
 
Rapporten, spreekavond, toetsen 
In de jaarplanning is opgenomen dat leerlingen op vrijdag 12 februari hun rapport mee naar huis 
krijgen. Voor de leerlingen in de groepen 1 en 2 een KIJK-rapport (dat inzicht geeft in de ontwikkeling 
van de kleuters op verschillende gebieden) en in de groepen 3 t/m 8 is het rapport grotendeels 
gebaseerd op leerresultaten en behaalde cijfers van de afgenomen toetsen. 
Omdat de leerlingen de afgelopen periode niet op school zijn geweest, is het voor ons onmogelijk om 
een recent beeld van de ontwikkeling van uw kind te schetsen. Het rapport van 12 februari komt 
daardoor ook te vervallen. 
Nu de kinderen weer naar school komen, gaan wij ons eerst richten op het welbevinden van de 
kinderen en het weer wennen aan het schoolse ritme na de periode van thuisonderwijs. Na de 
voorjaarsvakantie nemen we in de groepen 3 t/m 7 toch de Cito-toetsen nog af om ons inzicht te 
geven in de ontwikkeling op de gebieden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. De 
leerkrachten van de groepen 1 en 2 starten ook weer met hun registratie van de ontwikkeling van de 
kinderen.  
Om u goed te kunnen informeren, verplaatsen we de ouder- en leerlinggesprekken naar de week van 
29 maart. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangen de ouders van onze leerlingen in de groepen 1 en 
2 het KIJK-document en de ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 een Citobrief. Voor de 
spreekavond ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht. 
De ouders van de leerlingen van groep 8 worden apart geïnformeerd over toetsing en adviesgesprek. 
 
De wijzigingen op een rijtje: 

• het eerste rapport vervalt 

• in de periode van 8 t/m 18 maart vindt de afname van de Citotoetsen voor de groepen 3 
t/m 7 plaats 

• op 26 maart gaan het KIJK-document (groepen 1 en 2) en de Citobrief (groepen 3 t/m 7) 
mee 

• in de week van 29 maart gesprekken met de leerkracht(en) van de groepen 1 t/m 7  
 
 
 
Stage juf Nicky in groep 2B 
Juf Nicky heeft de afgelopen periode stagegelopen in groep 5B. Vanaf volgende week zal zij op 
dinsdagen gaan stagelopen in groep 2B. We hopen dat het er net zo fijn zal zijn en wensen haar veel 
plezier bij de kleuters. 
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