
 

 

Nieuwsbrief 12 februari 2021 

 
 
We zijn weer open! 
Wat is het fijn om iedereen weer terug te zien op school! We zien veel blije kinderen, die het fijn 
vinden hun vriendjes en vriendinnetjes en hun mentor(en) weer op school te kunnen ontmoeten. 
Samen leren, werken en spelen geeft veel meer plezier dan thuis in je eentje aan het werk moeten. 
Sommige (jonge) kinderen moeten nog even weer wennen en hun weg vinden, maar ook dat komt 
goed. We zijn er voor ze en helpen ze op weg. En we zijn blij dat we dat weer op school mogen doen! 
 
 
Studiedag 19 februari vervalt! 
In onze jaarkalender stond voor vrijdag 19 februari een studiedag gepland. Op deze dag zouden de 
leerkrachten de groepsplannen gaan evalueren, de Citotoetsen analyseren en op basis van alle 
verzamelde informatie nieuwe groepsplannen gaan opstellen. 
Vanwege de schoolsluiting hebben we de Cito-toetsen niet zoals gebruikelijk in januari en februari 
kunnen afnemen. We gaan hiermee na de voorjaarsvakantie starten. Omdat we volgende week 
vrijdag dus niet alle benodigde informatie beschikbaar hebben, is in overleg met de MR besloten 
deze studiedag te laten vervallen en in te zetten op lestijd voor de kinderen. De kinderen zijn dus 
vrijdag 19 februari niet vrij. 
 
 
Ontwikkelingsgesprekken groepen 1 t/m 7 
Op 10 en 11 maart staan de ontwikkelingsgesprekken gepland. Met instemming van de MR 
verschuiven we deze gesprekken naar 29 en 30 maart, zodat we in deze gesprekken ook de 
informatie uit de Cito LOVS-toetsen met alle ouders kunnen delen. 
 
 

Definitieve adviesgesprekken VO groep 8 
Volgende week woensdag en donderdag ontvangen de kinderen uit groep 8 
en hun ouders het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. Deze 
adviesgesprekken zullen online worden gevoerd. In november hebben alle 
kinderen een voorlopig advies ontvangen.  
Wij streven aan het eind van de basisschoolperiode naar een zo goed 
mogelijke doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Wij geven daarbij de 

ouders een advies om hun kind in te laten stromen op het niveau dat naar ons beeld het beste bij het 
kind past. Het kind wordt gedurende 8 jaren door ons intensief gevolgd, uitgedaagd en begeleid. 
Hieruit komt voor elk kind een uniek advies. 



Het definitieve advies wordt op basis van leervorderingen (zichtbaar gemaakt in het Cito LOVS ); 
observaties door de mentoren; de leerlijnen Kiezen, Delen en Maken en persoonlijkheidskenmerken 
van het kind opgesteld door de mentoren van groep 8, de intern begeleider en de directeur. 
Daarna kunnen het kind en de ouders zich aanmelden bij de school voor voortgezet onderwijs van 
hun keuze. 
 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
In het kader van het kwaliteitsbeleid worden binnen stichting Keender tweejaarlijks 
tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij alle medewerkers in de stichting en alle leerlingen in de 
groepen 6, 7 en 8. Eens in de vier jaar wordt ook de tevredenheid onder ouders gemeten. 
Dit schooljaar staan de tevredenheidsonderzoeken gepland voor zowel medewerkers, leerlingen als 
ouders. Volgende maand zullen deze onderzoeken door DUO (Onderwijsonderzoek & Advies) worden 
afgenomen door middel van een online vragenlijst. Jullie ontvangen hierover volgende week meer 
informatie. We hopen dat veel ouders deze vragenlijst zullen invullen. De informatie die jullie ons 
geven, kunnen wij gebruiken bij de evaluatie van ons onderwijs en het beleid en bij het maken van 
nieuwe plannen. 
De ouders van de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 hebben vanochtend per mail een brief van mij 
ontvangen met een toelichting op het leerlingtevredenheidsonderzoek. 
 
 

Carnaval 
Dit jaar geen polonaises in de school, maar 
we hebben er in elke groep toch een gezellig 
en leuk feestje van kunnen maken. Verkleed 
naar school mogen komen, is voor bijna alle 
kinderen al dikke pret! Er zijn spelletjes 
gespeeld, er is getekend en geknutseld, genoten van het zonnetje en de 

sneeuw en gesmuld van de traktatie van de OR. Op onze Facebookpagina vinden jullie een kleine 
impressie. Carnavalscommissie, hartelijk bedankt voor de organisatie! 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Online voorjaarsvakantieworkshops bij De Kappen; 

• De beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of naar kinderopvang/school; 

• Jeugd sportweek Keifit in de voorjaarsvakantie 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
17-02 en 18-02  Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 (online) 
19-02   Studiedag (Kinderen vrij!)  Normale schooldag! Kinderen zijn niet vrij. 
20-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie 
02-03   Kinderraad 
02-03   MR 
05-03   Openstellen leerlijnen Kiezen, Delen, Maken 
23-03   Studiedag: kinderen zijn vrij. 
29-03 en 30-03  Ontwikkelingsgesprekken groepen 1 t/m 7 
 

 


