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IN DEZE BRIEF
PG. 1
Tot snel?

PG. 2
Na de lockdown

We missen jullie! Dat laten we eind deze week aan jullie weten. Houd de brievenbus
goed in de gaten. Wie mis jij?

HOPELIJK TOT SNEL
Hallo allemaal,
We merken dat iedereen echt meedenkt over hoe we de noodopvang zo
klein mogelijk kunnen houden. Dat waarderen we enorm!
Waar we de afgelopen weken nog aan het aftellen waren tot we elkaar
weer kunnen zien, hebben we nu echt geen idee wanneer de
basisscholen weer open gaan. Voor nu hopen we elkaar 8 februari weer
te kunnen zien. Echter de maatregelen worden op dit moment alleen nog
maar strenger… We houden de moed erin en genieten van de online
contactmomenten.
We kijken met het team al wel vooruit naar het moment dat we elkaar
weer kunnen zien. We bespreken met elkaar hoe wij na kunnen gaan of
alle kinderen lekker in hun vel zitten en wat er voor nodig is om dit zo
snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Daar hebben we de kinderen en
ouders/verzorgers hard bij nodig. Daarom delen we vast een aantal
punten uit ons plan van aanpak “na de lockdown”. Alles is nog met een
slag om de arm. Veel is afhankelijk van het moment dat alle kinderen
weer naar school mogen.
Groeten team de Kubus
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Plan van aanpak “na de lockdown”
RAPPORTFOLIO
Wij zijn op dit moment met elkaar in gesprek over hoe wij het onderwijs na de lockdown weer op willen pakken.
Ondanks dat het nog even zal duren voor alles weer als “normaal” is, proberen we zo snel mogelijk het gewone
ritme van het schooljaar weer op te pakken. Dit betekent dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op vrijdag 19
februari hun rapportfolio mee krijgen naar huis. De cijfers in het rapportfolio zijn gebaseerd op de gegevens die
we verzameld hebben tot december.

VOORTGANGSGESPREKKEN (KIND-OUDER-LEERKRACHT GESPREK)
We willen samen met de kinderen en u bepalen hoe we het best aan kunnen sluiten met ons onderwijs bij de
ontwikkeling van de kinderen. Daarom krijgt iedereen zoals gepland een uitnodiging voor een 15 minuten gesprek
voor na de vakantie. We zullen maar kort het rapportfolio bespreken. Aangezien dit weinig zegt over de stand van
zaken op dit moment. We horen graag hoe het thuiswerken en of het werken bij de (nood)opvang ging. Wat was
makkelijk en wat vind je/uw kind nog moeilijk? Hoe ging het plannen van het werk, kreeg je je taken af en had je
veel of weinig hulp nodig? We horen graag wat je nog wilt oefenen en leren dit schooljaar (naast het gewone
aanbod) en wat je daarbij van ons nodig hebt. Wanneer u op dit moment al behoefte heeft aan een
contactmoment met de groepsleerkracht, geef dit gerust aan! Stuur dan een mail naar de groepsleerkracht.

AFNAME LVS TOETSEN
Na de vorige lockdown hebben we er bewust voor gekozen om geen LVS toetsen af te nemen. We hebben onze
energie in het welbevinden van de kinderen en het lesgeven gestoken. Onze ideeën over wat na een periode
thuis werken het best is voor de kinderen zijn niet veranderd. Toch moeten we op enig moment deze toetsen
weer oppakken. Ze zijn onderdeel van de verantwoording van ons onderwijs. Mogelijk kunnen we de
toetsuitslagen gebruiken om een beginsituatie te bepalen of om hiaten in de ontwikkeling in kaart te brengen.
Daarom hebben we er voor gekozen om de toetsen in de weken na de lockdown wel af te nemen voor de groepen
3 t/m 7. We nemen de toetsen wel in een rustiger tempo, verspreid over meerdere weken af. De resultaten van
de LVS toetsen vertellen op dit moment te weinig over de ontwikkeling van de kinderen. Toch zullen we, net als
altijd, de resultaten van de toetsen met u delen. We plannen hier echter niet opnieuw een gesprek voor in.
Wanneer u een vraag hierover heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

PLAN VAN AANPAK
Samen met de MR gaan we vervolgens in gesprek over een plan van aanpak “onderwijs op maat, na de
lockdown”. Wanneer we meer concreet het plan hebben uitgewerkt komen we hier bij u op terug.
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