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Informatieavond 
Helaas kan de (fysieke) informatieavond 
niet door gaan. Er komt een alternatief, 
net als vorig schooljaar. Op donderdag 9 
september versturen de 
groepsleerachten een flyer of 
PowerPoint naar de ouders. Mocht u na 
de ‘presentatie’ nog vragen hebben dan 
kunt u die stellen aan de leerkrachten 
via ouderportaal.  
 

 
Omkeergesprekken 
In week 37 starten we met de 
omkeergesprekken. Ze staan gepland op 
dinsdag 16, woensdag 17 en de 
donderdag 18 september. De 
gesprekken zullen fysiek plaatsvinden. 
We houden rekening met de 
coronamaatregelen zoals 1,5 meter 
afstand houden en goed ventileren. De 
ouders op de Uithof kunnen via de 
achterdeur van het lokaal naar binnen. 
Op de Bosgouw is er voldoende ruimte 
om genoeg afstand van elkaar te 
houden. We hebben het erg gemist om 
de ouders te spreken en beide ouders 
zijn welkom. 
In het kader van ouderbetrokkenheid 
stellen we ouders vanaf groep 4 in de 
gelegenheid zelf te beslissen of ze hun 
kind meenemen naar het gesprek, dit is 
geen verplichting.  De ouder mag zelf 
inschatten of de leerling mee kan 
komen. Dit is wellicht afhankelijk van de 
gespreksinhoud.  

 
De leerkrachten van de  groepen 
1-2 nodigen de ouders zelf uit 
voor een gesprek, dit gaat niet via 
de intekenlijst. Zij nemen ruimer 
de tijd om de ouders te spreken. 
Deze periode loopt tot de 
herfstvakantie. 
 
Op woensdag 8 september om 
15.00 uur zetten we de 
intekenlijst in ouderportal open 
om in te schrijven voor een 
gesprek. Mocht u corona 
gerelateerde klachten hebben dan 
vragen we u om het omkeer 
gesprek te verplaatsen. 
 

 
Nationaal Programma Onderwijs 
gelden (NPO-gelden) 
Deze week zijn we gestart om 
leerlingen bij te spijkeren die 
achterstanden hebben opgelopen 
tijdens de coronaperiode. Dit 
gebeurt tijdens en na schooltijd. Juf 
Sherida, juf Liesbeth, juf Astrid, juf 
Lizette en meester Kevin hebben we 
voor deze mooie taak ingezet.  
Juf Lin is onze vakdocent muziek. Ze 
zal de kinderen 1 keer in de 3 weken 
muziekles geven. Deze week is ze 
gestart in de onderbouwgroepen en 
de leerlingen hebben genoten. 
 
Komende week start Intraverte in de 
groepen 6 t/m 8.  
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De coronaperiodes hebben invloed gehad 
op het welzijn van onze kinderen. Om de 
kinderen hierbij te ondersteunen krijgen zij 
een training van 9 lessen. 
Er wordt gewerkt aan communiceren, 
grenzen aangeven, vertrouwen in jezelf, 
vertrouwen in de ander, veiligheid-respect 
en dit alles komt samen in samen werken.  
 

 
MR-nieuws 
De scholen zijn weer begonnen en dus uw 
MR ook! 
Afgelopen dinsdag was onze eerste 
vergadering waarin o.a. de analyse van de 
Cito eindtoets werd gepresenteerd door 
onze IB-er José, met daarbij de maatregelen 
die de school zal nemen om de resultaten 
verder te verbeteren. Verder is er 
gediscussieerd over de plannen voor de 
besteding van de gelden uit het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). Afgesproken 
is dat dit onderwerp iedere vergadering op 
de MR-agenda zal komen om op de voet te 
volgen dat de goede dingen voor de 
kinderen met een "Corona-achterstand" 
gebeuren binnen de financiële 
mogelijkheden. 
Verder is gesproken over de ventilatie 
binnen de school: deze vakantie is de 
luchtbehandelingsinstallatie op de Bosgouw 
vernieuwd. Het meetrapport van de 
luchtkwaliteit voor en na deze ingreep is 
nog niet ontvangen. 
Tenslotte is het onderwerp 
Ouderparticipatie aan de orde geweest en 
kritisch doorgenomen evenals de vraag hoe 
verder met ouders in de school na de 
verwachte persconferentie van 20 
september. Daar is nog geen definitief ei 
over gelegd. Volgende vergadering zal zijn 
op 26 oktober. 
 
 

 
Ouderparticipatie en 
Ouderbetrokkenheid 
Omdat de informatie-avond van 7 
september even "in de wacht is 
gezet" i.v.m. Corona-beperkingen, 
een korte update van mijn kant over 
de stand van zaken. 
De presentatie die ik voor de ouders 
op de informatie-avond had 
voorbereid is voor de leerkrachten al 
gegeven op de Bosgouw en de 
Uithof. Daarin staan de plannen die 
tot nu toe zijn ontwikkeld. Met de 
Klankbordgroep Leerkrachten zijn we 
daarna bij elkaar gekomen en 
hebben we uit de plannen een keuze 
gemaakt van onderwerpen die we na 
de herfstvakantie of eerder willen 
invoeren. Eén van de veranderingen 
zal zijn dat de zgn. 
omkeergesprekken die één dezer 
weken plaatsvinden in aanwezigheid 
van de kinderen kunnen zijn, 
zogenaamde driehoeksgesprekken. 
Madelon zal de verdere details 
daarvan met u communiceren. 
Komende woensdagavond komt de 
Klankbordgroep Ouders weer bij 
elkaar en ook daarin zullen keuzes 
worden gemaakt wat er met 
voorrang zal worden ingevoerd. 
Kortom, genoeg aan de hand en ik 
hou u zo goed mogelijk op de 
hoogte. 
Hartelijke groet, 
Dick Katgert. 
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