
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief  
maart 2020-2021 

 
 
Beste ouders, 
 
Afgelopen maandag zijn we enthousiast begonnen. Kinderen happy, leerkrachten happy en 
ouders happy. Wat fijn om de kinderen weer in school te hebben! Ze genieten er enorm van 
om elkaar weer te zien en om samen te werken, spelen en leren met elkaar. Ik moet zeggen 
deze week is omgevlogen. Nog 1 dag en dan gaan we genieten van een welverdiende 
vakantie voor ons allemaal. Na zo’n zeer speciale periode hebben we dit wel met z’n allen 
verdiend.  
 
Afscheid Anne Ponsen  
Na 9 jaar werkzaam te zijn geweest op het JongLeren heeft Anne Ponsen besloten om uit 
het onderwijs te stappen. Vanaf augustus 2012 is Anne werkzaam op het JongLeren. De 
hele periode heeft Anne met veel plezier gewerkt in de onderbouw. De laatste jaren hebben 
er in het kleuteronderwijs de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Anne heeft aangegeven 
om hier niet voor te kiezen, maar een andere weg in te slaan. Samen hebben we gekeken 
naar welke andere weg er is. Dit betekent dat Anne per 1 maart vrijgesteld wordt van 
lesgeven en per 31 juli uit dienst treedt. 
Eind februari / begin maart zal er een afscheid nemen van de kinderen. 
Wij wensen Anne veel succes in de toekomst.  
 
Wisseling in de bezetting. 
Door het vertrek van Anne ontstaat er een vacature van 4 dagen in de kleuterbouw. We 
hebben eerst intern gekeken of er interesse was voor deze vacature. Hanneke had al 
geruime tijd aangegeven dat zij graag in de kleuterbouw zou willen werken.  
Natuurlijk had zij ook moeite met het eventueel verlaten van groep 4A. Zeker na een aantal 
maanden afwezig te zijn geweest in de groep. Na enige twijfel heeft Hanneke de knoop 
doorgehakt en gekozen voor een wisseling naar de onderbouw. Dit ook met de wetenschap 
dat Linda voor de rest van het schooljaar fulltime in groep 4A zou functioneren. Dit was 
namelijk al het geval tot aan de kerstvakantie. Voor de kinderen dus geen grote verandering, 
maar meer een continuering.  
 



Vanaf 1 maart zal de wijziging in de bezetting van de onderbouw en middenbouw er als volgt 
uitzien.  

● Groep 4A 
Linda fulltime leerkracht 

 
● Groep 1-2A 

Ans - maandag - woensdag - donderdag - vrijdag (uitbreiding van 1 dag) 
Hanneke - dinsdag 
 

● Groep 1-2C 
Marieke - maandag - dinsdag - vrijdag 
Hanneke - woensdag - donderdag.  
 

Marre Jansen zal de taken van Linda  overnemen die nu uitgevoerd werden op de dinsdag, 
woensdag en donderdag.  
 
Verkoudheidsbeleid 
U heeft over de heropening een extra nieuwsbrief ontvangen met daarin alle regels en 
richtlijnen.  
We willen nog even extra uw aandacht voor het verkoudheidsbeleid in de vorm van deze 
beslisboom. (U vindt de gehele beslisboom als pdf in de bijlage.) 

 
 



Social Schools 
Enige tijd geleden werd bekend dat 
Mijnschoolinfo per 1 april zal stoppen en 
overgenomen wordt door Social Schools.  
 
Op dit moment zijn we bezig om uit te zoeken 
hoe het een en ander werkt.  
 
Zoals het er naar uitziet is de functionaliteit ongeveer hetzelfde  
als bij Mijnschoolinfo. Binnenkort zullen jullie een uitnodiging krijgen om je aan te melden.  
Er zal een duidelijke beschrijving worden verspreid hoe alles geïnstalleerd moet worden. 
SocialSchools werkt met een handige app die zowel op android, apple als google 
geïnstalleerd kan worden.  We gaan pas helemaal over als alles werkt en duidelijk is voor 
iedereen. U ontvangt later meer informatie. Mijn schoolinfo blijft nog in de lucht tot 1 april. 
Dan schakelen we over op SocialSchools.  
 
Gelukkig kan het inschrijven van de 10 minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 nog 
gewoon plaatsvinden via mijn schoolinfo. Inschrijven voor de 10 minutengesprekken van grp 
1 t/m 7 zal open worden gezet op maandag 1 maart. 
  
De 10 minuten gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 15 t/m 19 maart. U krijgt hier 
enkele dagen vooraf nog een melding van.  
 
Cito-toetsen 
Voor de groepen 2 t/m 7 zullen de Cito-toetsen in week 9-10 plaatsvinden.  
We hebben hiervoor gekozen 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.  
 
Traject “inhalen corona achterstanden” 
In november hebben wij subsidiegelden verkregen voor het inhalen van grote achterstanden 
die kinderen hebben opgelopen vanwege de corona situatie. 
Er is een inhaal en ondersteuningsprogramma opgesteld voor doelgroepkinderen. Kijkend 
naar toetsresultaten zal er gekeken worden welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. 
Dit loopt van 1 maart tot einde schooljaar. Hiervoor hebben we 20 uur per week beschikbaar.  



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Het JongLeren 


