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                     Amsterdam, donderdag 24 juni 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 29 , schooljaar 20-21  

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

 

Over twee weken begint de zomervakantie. Graag breng ik u op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op school.  

 

Personele bezetting na de zomer 

Door het oplopende personeelstekort hebben we helaas geen geschikte kandidaat gevonden 

voor de vacature in groep 1/2 B. Tot november zullen juf Aicha op maandag en juf Latifa op 

de overige dagen voor de groep staan. Intussen zoeken we verder. 

 

Gevolgen corona-versoepelingen tot de zomervakantie 

• Waakzaamheid blijft geboden omdat ook in Amsterdam de delta-variant aanwezig is. 

• Ouders komen niet in de school.  

• De groepen 7 en 8 hoeven geen mondkapjes meer te dragen. De musical wordt 

opgevoerd op de speelplaats.  

• Zorg voor goede handhygiëne blijft bestaan. 

• Er komt een vaccinatiekrant van de GGD die wordt uitgereikt aan de kinderen. 

• Eind deze maand komt er een advies van de Gezondheidsraad m.b.t. het vaccineren 

van kinderen in de basisschool-leeftijd. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Op dit moment werken we hard aan het Nationaal Programma Onderwijs. We hebben een 

schoolscan gemaakt, waarbij de leerkrachten en intern begeleiders de resultaten en 

ontwikkelingen van hun leerlingen hebben geanalyseerd. Hieruit blijkt onder meer dat we op 

het gebied van begrijpend lezen en automatiseren (rekenen) stappen moeten maken. 

Daarnaast is het onze wens om meer handen in de klas te organiseren, waardoor we de 

kinderen nog meer op maat kunnen begeleiden. Zodra het conceptplan klaar is, stuur ik het 

naar alle ouders. De MR heeft instemmingsrecht op dit plan. 

 



We stoppen met schoolzwemmen 

In Nederland is het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Het is een waterrijk land 
met veel zwemmogelijkheden. Toch stoppen we met het aanbieden van schoolzwemmen 
omdat: 

- kinderen door schoolzwemmen veel onderwijstijd verliezen 
- te weinig ouders bereid zijn om te begeleiden 
- steeds meer kinderen in groep 5 hun diploma’s al hebben 
- niet veel kinderen tijdens schoolzwemmen hun diploma halen, dat doen zij vaker 

door zwemlessen buiten school. 
 

Nu wij stoppen met schoolzwemmen roepen we iedereen op hun kinderen op tijd op 

zwemles te laten gaan. Met een stadspas is dit zeer goedkoop. Ook worden er tijdens 

vakanties turbozwemlessen aangeboden.  

 

Zomerfeest 

Op vrijdag 2 juli vieren we het zomerfeest, dit keer onder schooltijd en alleen met de 

kinderen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen gaan genieten van een leuke middag 

met verschillende activiteiten. We hebben ouderhulp nodig voor de buitenactiviteiten. Via 

de klassenouder krijgt u bericht hierover.  

De kleuterbouw viert het zomerfeest met een sponsorloop voor de Clini Clowns. Ook mogen 

zij die dag genieten van een luchtkussen, limonade en een ijsje.  

Iedereen is gewoon om 14.45u uit.  

 

Oudertevredenheidspeiling  

De oudertevredenheidspeiling die we rond deze tijd zouden afnemen, hevelen we over naar 

het nieuwe schooljaar. Dit vanwege de ongebruikelijke gang van zaken door corona. Hopelijk 

loopt volgend school jaar zo veel mogelijk weer als vanouds.  

 

Alternatief Ameland 

Helaas is groep 8 niet naar Ameland geweest. Wel hebben zij de afgelopen dagen genoten 

van een afscheidsdriedaagse, bestaande uit: een dag bij UP-events (met bubbelvoetbal, 

boogschieten, lasergamen en meer), een sportdag en een dagje zwemmen en uitrazen in het 

Amsterdamse bos. 

 

Vignet ‘Gezonde School’ 

De Fiep is een Gezonde School, denk aan de gezonde lunch, gezonde traktaties en extra 

aandacht voor sport en bewegen. Om dit predicaat te verdienen, is onze manier van werken 

geëvalueerd. Opnieuw hebben wij het vignet weer voor enkele jaren verdiend.  

 

Centrale Eindtoets 2021 voor groep 8 

In 2020 is vanwege Corona geen eindtoets gemaakt. Dit jaar hebben alle 39 leerlingen van 

de groepen 8 medio april 2 dagen gewerkt aan taken van de centrale eindtoets van Cito.  

Op de toets kan een score behaald worden tussen de 500 en 550. De toets bevat taken over 

Lezen, Schrijven, Taalverzorging en Rekenen. Het landelijk gemiddelde van alle scholen in 

Nederland die de centrale eindtoets van Cito hebben gemaakt, kwam dit jaar uit op 534, 5. 

Op de Fiep kwam de gemiddelde score uit op 532,0, iets onder het landelijk gemiddelde. 



De resultaten op Schrijven en Rekenen zijn dit jaar minder goed dan in 2019. De resultaten 

op Lezen en Taalverzorging zijn dit jaar beter dan in 2019. 

Wij zijn trots op alle kinderen, omdat zij hun uiterste best gedaan hebben op de toets. Leuk 

om te vermelden: Caitlin heeft de hoogst mogelijke score heeft behaald: 550! Voor 18 

leerlingen kon het advies op grond van de eindtoets omhoog worden bijgesteld.  Alle 

leerlingen zijn inmiddels op een VO-school geplaatst. Wij wensen hen na de zomervakantie 

een goede start toe.   

 

 

Eindtoetsen cito 

Omdat we de cito midden-toetsen dit jaar twee maanden later dan gebruikelijk hebben 

afgenomen is de leertijd tussen de midden- en de eindtoetsen verkort. Wij kijken daarom 

niet alleen naar de leergroei tussen deze twee toetsen, maar ook naar de vorderingen tussen 

eind vorig jaar en de laatste citotoets.  

 
 
Voorstelling Act & Swing it Out!  
Afgelopen woensdag trad de naschoolse dans- en theatergroep op in het Aslan 

Muziekcentrum (locatie Nieuw-West). De ouders hebben de voorstelling via een 

livestreamverbinding kunnen volgen.  

 

 

Pedagogische Alliantie Westlandgracht 

De leerlingengraden van de Fiep, de Nautilus en de Notenkraker hebben zich afgelopen 

schooljaar onder begeleiding van de Pedagogische Alliantie ingespannen om hun school een 

stukje prettiger te maken. Ook hebben ouders elkaar via de Pedagogische Alliantie online 

ontmoet tijdens ouderavonden over bijvoorbeeld Social Media en Positief Opvoeden. 

Komend schooljaar zullen de leerlingenraden zich verenigen in een wijkraad en trekken 

vervolgens onder begeleiding de buurt in om te onderzoeken hoe zij het verschil kunnen 

maken in de Westlandgrachtbuurt. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen zij, samen met 

enkele partners uit de buurt, tijdens een wijkconferentie hun resultaten presenteren.  

Ook zullen we weer diverse (online) ouderavonden organiseren, volgend op een 

interessepeiling onder ouders.  

 

Voor nu, blijf gezond en voor straks een fijne zomervakantie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Aert, directeur 

 

 

 

 

 

 


