
 

                  

 
Ouders, we zijn trots op jullie! 
We zijn enorm trots op alle inzet van ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, broers en zussen en nog 
zoveel meer mensen die ondersteunen bij het thuisonderwijs. Wat is er hard en goed gewerkt door 
de kinderen, maar zeker ook door jullie. Werk en thuisonderwijs combineren is een hele opgave. Doe 
wat je kunt, maar wees af en toe niet te streng voor jezelf. Houd vol en hopelijk tot snel op school! 
 
Rapport 
Op vrijdag 12 februari krijgen de leerlingen hun rapport; op onze school krijgen leerlingen vanaf 
groep 3 in februari een rapport. In juli krijgen ook de kinderen van groep 2 een eigen rapport. De 
scores op het rapport zijn een weergave van de inzet en prestaties in de (ruim 14) schoolweken met 
fysiek onderwijs én de afgelopen weken met thuisonderwijs. Wij hebben er daarom deze keer voor 
gekozen om op dit rapport letters te zetten en geen cijfers; een hele exacte berekening van 
prestaties namelijk niet altijd mogelijk. Mocht de school op 12 februari nog gesloten zijn, dan 
plannen we een ophaalmoment in.  

 
Cito-toetsen 
Halverwege het jaar nemen wij voor ons leerlingvolgsysteem (LVS) Cito-toetsen af. We nemen de 
toetsen in groep 1 t/m 7 af nadat de kinderen weer minimaal twee weken op school zijn. Dat zal dus 
op zijn vroegst na de voorjaarsvakantie zijn, maar uiterlijk eind maart. Deze toetsen zijn namelijk 
genormeerd om tot eind maart te gebruiken. De uitdraai van het LVS, die normaal bij het rapport zit, 
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volgt op een later moment. Mede hierdoor zal in groep 6 en 7 de kijkrichting voor het voortgezet 
onderwijs pas aan het einde van het schooljaar worden medegedeeld. 

 
VO-adviesgesprekken groep 8 
Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies 
vast te stellen. De VO-advesgesprekken voor groep 8 zijn daarom verplaatst naar 8 en 10 maart. 
Ouders/verzorgers uit groep 8 ontvangen hierover een aparte mail.  
 
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 en ZON-groepen 
Op maandag 15 en woensdag 17 februari staan de 10-minutengesprekken gepland. Tijdens dit 
gesprek bespreken u en de leerkracht de voortgang van uw kind. U krijgt van ons een mail met 
inloggegevens en u kunt zich vanaf woensdag 3 februari (6:00 uur) inschrijven via de knop 
Schoolgesprek in de schoolapp. U kunt inschrijven tot en met dinsdag 9 februari (12:00 uur). Als u 
niet tijdig inschrijft, krijgt u van de leerkracht te horen op welke tijd u op school verwacht wordt.  
 
De gesprekken vinden deze keer plaats via Microsoft Teams, via het account waar uw kind voor 
school gebruik van maakt. In de agenda in Teams staan binnenkort op 15 en 17 februari de 10-
minutengesprekken ingepland. Op de afgesproken tijd logt u in en klikt u op Deelnemen. U wordt dan 
in de ‘lobby’ geplaatst en zodra de leerkracht u toelaat, kunt u met elkaar in gesprek gaan. Wij 
wensen u goede gesprekken toe.  
 
Nationale voorleeswedstrijd 
Afgelopen week hebben wij veel leuke foto’s binnengekregen van kinderen die thuis aan het 
voorleesontbijt meededen. Wist u dat wij ook een schoolkampioen voorlezen hebben, namelijk 
Daphne uit groep 7? En dat zij zich daarmee nu voor de voorrondes van de Nationale 
Voorleeswedstrijd heeft geplaatst? Zij moet nu een filmpje opnemen waarin zij voorleest. Wij 
wensen haar veel plezier en succes! 
 
Kinderkrant 
Afgelopen week is er voor groep 5 t/m 8 en de ZON-groepen weer een kinderkrant Jong078 
uitgebracht. Vanwege het thuisonderwijs is deze krant hier ook digitaal te lezen.  
 
 
Belangrijke (en actuele) data 
Op www.oranjenassauschool.nl en in onze app vindt u de actuele activiteitenkalender voor het gehele 
schooljaar. Belangrijke data voor de komende tijd zijn:  
 
3 t/m 9 februari Inschrijven voor 10-minutengesprekken 
12 februari  Volgende nieuwsbrief (in de app en op de website) 
15 en 17 februari 10-minutengesprekken 
15 t/m 18 februari Inschrijven VO-adviesgesprekken 
18 februari  Leerlingraad 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1849/File/KinderkrantJong078_januari-2021-digitalPubl-01.pdf
http://www.oranjenassauschool.nl/

