
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief  
februari 2020-2021 

 
 
 

Beste ouders, 

 

Online onderwijs 

We hebben met de verlening van de lockdown de doorstart gemaakt van 

thuisonderwijs, naar online thuisonderwijs. Inmiddels zit de eerste week 

online thuisonderwijs erop. Naar onze mening is het succesvol verlopen.  

Het online thuisonderwijs doen we omdat we op deze manier alle 

leerlingen zo optimaal mogelijk betrekken bij de lessen voor een zo goed mogelijk leerresultaat. Op 

vaste tijden moeten de leerlingen van de groepen online zijn. De groepsleerkracht zal dan diverse 

instructies geven en de leerlingen begeleiden bij hun werk. Op deze wijze willen we alle leerlingen zo 

goed mogelijk betrekken bij de lessen.  

 

De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen week, in kleine groepjes, de school bezocht om de 

cito-toetsen te maken. Dit is nodig voor de onderbouwing van de adviezen, voor de verwijzing, naar 

het voortgezet onderwijs. Ook zij gaan deze week over op online thuisonderwijs.  

 

We gaan er, voor nu, vanuit dat het weer opstarten van de basisscholen niet gebeurt voor 8 februari. 

 

 

Studiedag 27 januari gaat niet door! 

De studiedag van woensdag 27 januari gaat niet door. Er zullen die dag gewoon online lessen worden 

gegeven en de noodopvang gaat ook door.  

 

 

 



Cito-toetsen 

Voor de groepen 2 t/m 7 worden de afname van de cito toetsen met enkele weken uitgesteld, totdat 

de kinderen weer op school zijn. Dit zal, wanneer de scholen weer opengaan na 8 februari, in week 

9-10 plaatsvinden. We kiezen ervoor om in elk geval eerst een week ons normale onderwijs weer 

vorm te geven, voordat we zullen gaan toetsen. 

 

Rapporten 

De rapporten worden meegegeven op maandag 22 februari. De rapporten zullen gevuld zijn op basis 

van wat de leerkrachten hebben gezien van het leren, resultaten van methodegebonden toetsen en 

de werkhouding van uw zoon/dochter. Het samenstellen van het rapport gebeurt dus zonder de 

informatie/resultaten van de cito-toetsen.  

De uitslagen van de Cito toetsen zullen na afloop van de toetsing apart geprint en meegegeven 

worden aan uw zoon/dochter.  

 

Portfolio 

Het portfolio gaat tegelijk met de Cito uitslagen mee. Dat geeft de mogelijkheid om samen met uw 

zoon/dochter het portfolio op een goede manier vorm te geven.  

 

Adviesgesprekken groep 8 

De adviesgesprekken voor de groepen 8 vinden plaats in de week van 22 t/m 25 februari, zoals het er 

nu naar uitziet zullen deze online plaatsvinden. Een week vooraf krijgt u hier een uitnodiging voor via 

Mijn Schoolinfo.  Deze gesprekken voeren wij eerder uit dan de ouder-kindgesprekken van groep 1 

t/m 7, vanwege het feit dat aanmelding bij het VO moet plaatsvinden. Op dit moment staat de 

uiterste aanmelddatum nog op 12 maart. Er zijn geruchten dat dit misschien later wordt, maar dat is 

nog niet vastgesteld. Zoals waarschijnlijk wel bekend is stellen alle scholen zich online voor. Karin en 

Esther hebben dit al eerder bekend gemaakt. Bij deze nogmaals de link hiervoor: 

https://kiesjenieuweschool.nl/  

 

Ouder-kind gesprekken 

De ouder-kindgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 worden gepland in de week van 15 t/m 19 maart. 

Voorafgaand aan dit gesprek zullen de Cito resultaten samen met het portfolio meegegeven worden 

naar huis, zodat deze ook tijdens het gesprek besproken kunnen worden.  

Deze gesprekken zullen we online doen, u kunt inloggen op het account van uw zoon/dochter en via 

deze weg in de Google Meet het oudergesprek voeren. 

 

De inschrijving voor de ouder-kindgesprekken zal op  maandag 8 maart voor u opengezet worden, 

zodat u zich kunt inschrijven.  

 

Voorstellen nieuwe conciërge 

Even voorstellen.  

Ik ben Peter Bakker, 52 jaar jong en ben sinds 4 januari als Conciërge op Het JongLeren. Ik woon in 

het pittoreske Molenbeke in Arnhem samen met mijn vrouw Jette, dochter Mirre van 11 en zoon 

Auke van 8. Voorheen was ik werkzaam als grafisch vormgever en heb dus een carrière switch 

https://kiesjenieuweschool.nl/


gemaakt.  

Als Corona weer voorbij is hou ik van lekker uit eten gaan, bier drinken in een leuk café, pak ik weer 

een filmpje en ben weer te vinden op festivals en concerten. Verder maak ik de paden op de Posbank 

onveilig op mijn wit/groene mountainbike en speel inlinehockey met een veteranenteam. 

Verder ben ik verkeersouder op de Jozef Sartoschool, redactielid van onze wijkglossy en algemeen 

bestuurslid van onze mooie wijkvereniging. Verder nog coördinator Jeugd Onder 9 bij VDZ en ik heb 

inderdaad nog tijd over...  

Tot snel ziens bij de eerste gelegenheid en dan vertel ik je er alles over. 

 

 

 

 


