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AGENDA 

12 maart groep 1-2 vrij 
21 maart Eefje jarig 
22 maart KCR vergadering 
31 maart theoretisch verkeersexamen groep 7 
5 april  tweede paasdag, alle leerlingen vrij  
 

CAMPUS 

Textiel inzamelen 
Als je thuis nog tassen textiel (oude kleding etc.) hebt 
kun je die nog steeds op school afleveren. Je kunt 
deze bij het brengen of halen van je kind afgeven aan 
de medewerkers die buiten staan. Wij zorgen dan dat 
de spullen binnen in de bak worden gelegd.  

  

SCHOOL 

Voorleeskampioen Felicia 
Wat zijn we trots op Felicia. Ze heeft met de 
nationale voorleeswedstijden de regionale 
kampioenschappen bereikt. Ze werd live gestreamd 
tijdens het voorlezen zodat groep 7 haar vanuit de 
klas kon toejuichen en aanmoedigen. Ze is niet door 
naar de provinicale ronde. Ze heeft voorgelezen uit 
het boek ‘De sprookjessprokkelaar’ van Paul van 
Loon. Een super spannend boek. Ze kreeg veel 
complimenten over haar levendige manier van 
voorlezen! Knap gedaan Felicia! 

 
Watertappunt 
Op het schoolplein staat een prachtig watertappunt. 
Omdat de Vuurvogel een gezonde school is hebben 

we via subsidie een watertappunt aan kunnen 
schaffen. Binnenkort zal er in de klassen een 
‘feestelijk’ momentje zijn en kunnen we de watertap 
in gebruik nemen.  

 
Besmettingen 
Afgelopen week zijn er veel kinderen thuis gebleven 
of hebben we naar huis moeten sturen vanwege 
ziekte of klachten. Er waren deze week op sommige 
dagen wel 46 kinderen thuis met verkoudheids-
klachten. Gelukkig hebben we nog geen 
besmettingen in de school. Wel zijn er kinderen in 
quarantaine omdat er thuis een besmetting is.  
 
Hoewel we het niet fijn vinden als er veel kinderen 
afwezig zijn, vinden we het wel heel prettig dat jullie 
de maatregelen zo goed opvolgen en de kinderen 
thuis houden bij klachten. Dat voelt voor ons veilig.  
Hopelijk helpt de komende lente (en mooier weer) 
om alle klachten af te laten nemen. Het kan bijna 
niet uitblijven of dat er ook op de Vuurvogel een 
positieve uitslag komt.  
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Hieronder kun je lezen hoe het onderwijs eruit ziet 
als je kind, de leerkracht of de hele klas in 
quarantaine moet.  
 
Een besmetting in de klas 
Als er in de klas een besmetting is vastgesteld (bij 
een kind of de leerkracht) dan gaat de hele klas in 
quarantaine. Na 5 dagen kun je je kind laten testen. 
Is die test negatief dan mogen de kinderen (en 
leerkracht) weer naar school. Als je je kind niet laat 
testen dan duurt de quarantaine minimaal 5 dagen 
langer. Het testen is niet verplicht en mag je als 
ouders zelf bepalen.  
 
Het onderwijs als de klas in quarantaine is 
Als de klas in quarantaine moet, gaan we onderwijs 
op afstand verzorgen. We hebben dan 1 dag tijd 
nodig om dit goed te organiseren. De eerste dag van 
de quarantaine wordt er dus nog geen les op afstand 
gegeven. De leerkracht komt op die eerste dag wel 
online met de kinderen. Na 5 dagen kan iedereen die 
een negatieve test heeft weer naar school. De 
kinderen die nog thuis blijven zullen dan deels online 
les krijgen. De leerkracht is dan hopelijk ook weer in 
de klas en geeft daar fysiek les. Hoe het hybride 
onderwijs (dat is fysiek en online onderwijs in één) er 
dan uitziet bekijken we per groep. Dat is mede 
afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.   Je hoort 
dat als dat voor jullie toepassing is.  
 
Leerachterstanden na de sluiting van de scholen? 
Je hoort en leest in het nieuws veel over de 
opgelopen leerachterstanden bij leerlingen. Hoe zit 
dat nu? Hebben de kinderen helemaal niets geleerd 
in de periode dat ze thuis waren? Of hebben ze juist 
veel meer geleerd? Hoe krijgen we daar op de 
Vuurvogel zicht op? 
 
De opstart 
De eerste twee weken na de lockdown hebben we 
gebruikt om alle kinderen weer goed in beeld te 
krijgen. Hoe gaat het met ze? We vinden het 
belangrijk om te investeren in de sociaal emotionele 

ontwikkeling. We zagen dat de kinderen het heerlijk 
vonden om elkaar weer te zien. Om weer met 
klasgenootjes in de klas te zitten. Het wennen 
duurde ook niet heel lang. We zijn die twee weken 
ook bezig geweest met het herhalen van stof en 
voorzichtig aanbieden van nieuwe kennis. Daarbij 
kijken we steeds naar wat de kinderen al weten (de 
voorkennis) en daar bouwen we op verder. Ook 
hebben we daarbij zgn. formatieve en 
methodegebonden toetsen afgenomen bij de 
kinderen.  
 
Formatief toetsen 
Formatieve toetsen zijn geen ‘toetsen’ zoals we die 
kennen waarvoor je moet leren. De leerkracht komt 
door bijvoorbeeld vragen te stellen, observaties te 
doen, of kinderen oefeningen te laten maken te 
weten hoe het gaat met de voortgang van het leren. 
De leerkracht weet dan ook wat er nog moet 
gebeuren om het einddoel te bereiken en kan daar 
heel gericht instructie op geven. We sturen op deze 
manier het leerproces van de kinderen bij. De 
kinderen weten dan zelf ook waar ze nog meer 
aandacht aan moeten besteden.  
 
Summatief toetsen 
Summatieve toetsen zijn prestatiegericht en vaak 
gebonden aan een norm (een cijfer, of voldoende of 
onvoldoende). Het is een meting om de balans op te 
maken, een terugblik of een eindmeting. De leerling 
kan leren voor de toets en de leerkracht weet zo of 
het kind de toets heeft gehaald.  
 
CITO-M-toetsen 
De CITO-toetsen zijn summatieve toetsen. Het is voor 
school belangrijk om te weten waar de kinderen 
staan in hun leerproces. Zo kunnen wij ons 
leeraanbod in de klas daarop afstemmen en bekijken 
waar wij als school nog beter onderwijs in kunnen 
geven. Voor de Cito-toets hoeven de kinderen niet te 
leren.  
 



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
vrijdag 12 maart 2021 

 
 

Vorige week zijn we begonnen met de CITO-toetsen. 
Normaal maken de kinderen in januari de 
zogenaamd CITO-M (M staat voor Midden) toetsen 
en aan het einde van het schooljaar maken ze de 
CITO-E (E staat voor Einde). De uitslag van de toetsen 
worden in het leerteam (met de leerkrachten) en 
Imke (kwaliteitscoördinator) besproken. Samen 
kijken we dan waar de kinderen staan in hun 
leerproces, of ze voldoende gegroeid zijn en hoe wij 
het aanbod nog beter kunnen afstemmen. 
 
Als blijkt dat er inderdaad leerachterstanden zijn 
opgelopen dan zullen we ons op die onderdelen gaan 
focussen. We gaan niet ineens anders lesgeven, maar 
leggen de focus misschien (tijdelijk) op andere 
vakken. Ook hier doen we alleen wat werkt.  
 
Extra geld voor onderwijs 
Je hebt vast gehoord van de grote hoeveelheid geld 
die vrijkomt voor het onderwijs. Er zijn al veel 
bureaus die hun diensten aan ons willen verkopen. 
Maar, dat wat het beste werkt is dat de kinderen 
gericht onderwijs krijgen van hun eigen leerkracht. 
Daar zetten we dus op in. Met de inzet van ons eigen 
personeel (onderwijsassistenten, leraarondersteuner 
en leerkrachten) gaan we het oppakken. Mastery 
Learning heet dat. Een naam waarmee we een aantal 
zaken samenpakken: effectief onderwijs geven door 
effectieve doelgerichte instructies, veel formatief 
toetsen en de kinderen in de eigen klas lesgeven.  
 
HPO-traject 
De Vuurvogel heeft de laatste jaren veel stappen 
gemaakt in het HPO-traject. We hebben onze visie en 
onze manier van lesgeven helemaal 
wetenschappelijk onderbouwd gemaakt. Op 29 april 
laten we dit ‘toetsen’ met een audit. Dat kun je zien 
als een inspectie van ons onderwijs. We worden dan 
op alle vlakken goed ‘doorgelicht’. De auditoren 
kijken onder andere naar de volgende onderdelen: 

1. Wordt er volgens de visie en ambities 
gewerkt? 

2. Hoe functioneren de nieuwe structuren (de 
governance met de leerteams) 

3. Wat is de aard en de kwaliteit van de 
adviezen die van de leerteams naar het MT 
gaat? 

4. Kan de school de juiste keuzes maken in het 
aanbod aan de leerlingen.  

Als we alles goed afsluiten (en dat is wel de 
verwachting) dan ontvangen we onze bronzen 
certificaat! Een mooie beloning voor al het harde 
werken van de afgelopen jaren.  
 
Werken in ‘bubbels’ 
De protocollen en voorschriften van het RIVM 
adviseerden de scholen om in bubbels te werken.. 
Het idee is dat als je binnen de groep (klas) bubbels 
maakt van kleine groepjes leerlingen kun je 
misschien voorkomen dat de hele klas in quarantaine 
moet als er een besmetting is in de groep.  
De klassen onderling mogen sowieso niet mengen. 
Dat houdt in dat bijv. de kinderen van groep 1-2a niet 
tegelijk op het werkplein mogen zijn met een andere 
klas. Of dat groep 7 niet in hetzelfde vak op het 
schoolplein mag spelen als de kinderen van groep 6.  
 
Het werken in bubbels hoeft alleen in de klas. 
Daarbuiten mogen de kinderen wel ‘mengen’, maar 
alleen binnen hun eigen klas. Het werken in bubbels 
brengt best veel nadelen met zich mee. Het is 
moeilijk om steeds vol te houden. Het lukt niet altijd 
om in je bubbel te blijven. Bijv. bij je jas ophangen of 
als je naar buiten of naar de gymles loopt. Soms 
vergeet je het ook. Het is ook lastig als de leerkracht 
extra instructie in kleinere groepjes wil geven. Het 
naleven, controleren en opvolgen van deze regel kost 
veel tijd en energie. Daarnaast hebben we van 
collega-scholen gehoord dat als er een besmetting in 
de groep is, toch de hele klas in quarantaine moet. 
De bubbels zijn nl. niet ‘waterdicht’.  
We hebben daarom besloten om de hele groep 
voortaan als 1 bubbel te zien. Binnen de groep 
mogen de kinderen ‘vrij’ bewegen. De groepen 
onderling mogen nog steeds niet mengen. Dat is 
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goed te regelen. Zo kunnen we wel voorkomen dat 
klassen elkaar kunnen besmetten.  
Laten we hopen dat we er niet mee te maken krijgen.  

 
gevonden voorwerpen 
Er liggen heel veel bakjes, broodtrommels, tassen, 
wanten, sokken, jassen etc. in de gevonden 
voorwerpen bak op school. We zullen de bakken 
volgende week op verschillende momenten buiten 
op het parkeerterrein zetten. De dagen zijn 
afhankelijk van het weer. Jullie kunnen dan zelf even 
kijken of er nog spullen van je kind(eren) tussen 
zitten. Houden jullie zelf dan goed rekening met de 
onderlinge afstand? 
 
 
The Voice Kids 
Als je afgelopen weekend de trailer van The Voice 
Kids hebt gezien heb je waarschijnlijke een heel 
bekend Vuurvogeltje gezien. Queen Zhanel (groep 6) 
doet nl. mee met deze talentenshow. Op 2 april is de 
eerste uitzending. Wij kunnen nu al niet wachten! 
Zet ‘m op Queen!   
 

 
 

Vrije vrijdagen groep 1-2 
Een aantal keer per jaar zijn de leerlingen op vrijdag 
vrij. Deze dagen staan in de jaarkalender. De 
jaarkalender kun je vinden in de app en op de 
website. Zet ze goed in je agenda. De vrije dagen die 
voor dit jaar nog gepland staan vallen op: 
16 april 
4 juni 
25 juni 
9 juli 
 
In het volgend Lopend Vuurtje zullen we de vakantie 
planning voor schooljaar 2021-2022 doorgeven. Deze 
wordt volgende week in de KCR besproken.  

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 

 
 
 
 
 
 
 


