
 

 

Nieuwsbrief 5 maart 2021 

 
Hoera! 
Khloé Schippers uit de mentorgroep van Erna heeft een zusje gekregen: Laysa. 
Wij feliciteren Khloé, Kevin en Angelica van harte met de geboorte van hun 
dochter en zusje en wensen hen heel veel geluk met elkaar! 
 

 
Ontwikkelingsprekken 
In de MR-vergadering van afgelopen dinsdag is afgestemd dat de ontwikkelingsgesprekken online 
gevoerd zullen worden. Dat betekent dat deze gesprekken verspreid zullen worden over de week van 
29 maart. Jullie zullen hiervoor weer zelf in kunnen tekenen via een lijst in Teams, net zoals dat bij de 
startgesprekken in het najaar is gebeurd. Nadere informatie hierover volgt. 
 
 
Openstelling leerlijnen Kiezen Delen Maken 
Aan het begin van deze avond worden de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken voor de ouders 
opengesteld. Hierin kunnen jullie de ontwikkeling van jullie kind(eren) volgen op deze 3 
leeressenties. 

Het webadres is: https://leerlijnen.bs-loshoes.nl 
Inlognaam: één van de mailadressen waarop jullie de nieuwsbrief ontvangen. 
Wachtwoord: Je eigen wachtwoord. Ben je dat vergeten dan kun je een nieuw wachtwoord 
aanvragen via de applicatie. 
 
 

 
 
Er is per gezin één mailadres beschikbaar als inlognaam; bij gescheiden ouders kunnen beide ouders 
met het mailadres waarop ze deze nieuwsbrief ontvangen, inloggen. Ouders die voor het eerst een 
kind op school hebben, ontvangen vanmiddag een mail. Het mailadres waarop ze deze mail 

https://leerlijnen.bs-loshoes.nl/


ontvangen is het mailadres dat ze als gebruikersnaam moeten invoeren. Met deze mail kunnen ze 
een eigen wachtwoord instellen. Let op: de link voor het instellen van het wachtwoord is een aantal 
uren geldig. Voor kleuters die nog niet zo lang bij ons op school zijn en die nog geen startgesprek met 
de mentor hebben gehad, zijn de leerlijnen nog niet ingevuld. Deze ouders hebben eind maart het 
startgesprek. 
Zijn er vragen of lukt het inloggen niet, mail dan even.  
 
In de ontwikkelingsgesprekken van eind maart zullen de leerlijnen in hoofdlijnen worden besproken. 
In juni van het vorig schooljaar zijn de leerlijnen niet ingevuld. Door de schoolsluiting en daarna de 
(eerst gedeeltelijke) openstelling hebben we toen onvoldoende informatie kunnen verzamelen om 
de leerlijnen voor de tweede helft van het schooljaar in te kunnen vullen. Jullie zullen daarom nu, 
afhankelijk van de ontwikkeling van je kind, op de meeste leerlijnen een grotere ontwikkeling zien 
dan in de voorgaande periodes. Dat komt dus omdat we nu de ontwikkeling van een jaar terugzien, 
waar dat normaal gesproken per half jaar is. 
 
 

Portfolio 
In de afgelopen schooljaren heeft een werkgroep zich bezig gehouden met 
de herijking van onze werkwijze met het portfolio. Dit naar aanleiding van de 
ervaringen van het werken met de portfoliomappen en de uitkomsten van 
het oudertevredenheidsonderzoek dat in  2017 had plaatsgevonden. 
 
De opdracht voor de werkgroep was te komen met een voorstel hoe het 
portfolio zodanig vorm gegeven kan worden dat: 

• Het kind zich eigenaar voelt van zijn/haar portfolio en betrokken is bij het vullen van het 

portfolio; 

• Ouders middels het portfolio voldoende zicht krijgen op de ontwikkeling van hun kind; 

• De wijze, waarop de ontwikkeling van het kind wordt vastgelegd in het portfolio, werkbaar is 

voor de leerkrachten; 

• Het portfolio een wezenlijker plek krijgt in ons kindvolgsysteem om de ontwikkeling van het 

kind te volgen; 

• Eventuele mogelijkheden tot digitalisering ook zijn onderzocht. 

In de loop van het proces zijn ook kinderen en ouders betrokken om mee te denken. Uiteindelijk is 
ervoor gekozen om te gaan werken met MijnRapportfolio. Het team zou hier vorig jaar in de tweede 
helft van het schooljaar mee leren werken, maar dat is door de coronaperikelen toen niet gelukt. Het 
is daarom aan het begin van dit schooljaar opgepakt. Misschien heeft je kind er al over verteld. 
Sommige kinderen hebben thuis ook al wat laten zien, omdat ze hun eigen leerlinginlog hebben 
onthouden.  In het digitale portfolio zitten verschillende onderdelen die stap voor stap gevuld zullen 
gaan worden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief lezen jullie hoe je als ouder een inlog kunt aanmaken, 
waarmee je het digitale portfolio van je kind kunt bekijken. Waar eerder de portfoliomap twee keer 
per jaar mee naar huis ging om te bekijken, kunnen jullie nu als ouders op elk gewenst moment 
inloggen en het portfolio met je kind bekijken en bespreken. We hopen dat dit leidt tot mooie 
gesprekken die jullie met je kind voeren over zijn/haar ontwikkeling. 
 
 
Vanuit de OB 
We gaan in de onderbouw starten met een nieuw thema. De kinderen zullen wellicht de komende 
tijd met verhalen en vragen thuis komen. We hopen dat jullie hier fijne gesprekken over kunnen 
voeren. 



Nu zijn we voor dit thema nog wel op zoek naar “bouwmaterialen”. We willen nl. een echte 
bouwplaats maken. (Sssst, dat is nog even een geheimpje!) 
Hebben jullie nog afdekmaterialen, spijkers, schroeven, overalls (die de kinderen ook aan kunnen 
trekken), restanten behang, restanten isolatie, werkhandschoenen, moeren, bouten of wat al niet 
meer, dan is het fijn als dat mee naar school mag komen. 
We zullen jullie natuurlijk van het verloop van het thema op de hoogte houden middels berichten op 
onze Facebookpagina en natuurlijk door de verhalen die de kinderen jullie gaan vertellen. 
 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Ouders van wie hun kind tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 vier jaar wordt, moeten hun kind 
voor 1 april a.s. aanmelden bij een basisschool. Zij hebben onlangs een brief met aanmeldformulier 
van de gemeente ontvangen.  
Helaas kunnen we voor nieuwe ouders vanwege de maatregelen geen Open Dag organiseren. Op 
afspraak kunnen zij na schooltijd wel een rondleiding krijgen. 
Mocht je zelf een aanmeldformulier hebben ontvangen: deze kan natuurlijk ook nu al op school 
worden ingeleverd. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
05-03   Openstellen leerlijnen Kiezen, Delen, Maken 
23-03   Studiedag: kinderen zijn vrij. 
29-03 t/m 02-04 Ontwikkelingsgesprekken groepen 1 t/m 7 
02-04 Paasactiviteit 
05-04 Tweede Paasdag 
06-04 Kinderraad 
 

 


