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- Agenda
- Directiepraat

- Ouderportaal
- Leerlingvolgsysteem en IEP

Agenda 2020-2021
10 februari 2021
22 februari 2021
1 maart 2021
29/30 maart 2021
1 april 2021
6 en 8 april
Week van 9 november

Evaluatie dag -> GAAT NIET DOOR!! We verwachten de kinderen deze dag
gewoon op school.
Voorjaarsvakantie
Weer naar school!
Rapportgesprekken groepen 8
Rapport mee!
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Directiepraat
‘Yes! Maandag mogen we de kinderen weer ontvangen!’ En ondanks een aantal collega’s het terecht
best heel spannend vindt, zijn we dus vooral erg blij.
Op dit moment zijn de nieuwe richtlijnen van het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. Deze
worden de komende uren omgezet in protocollen door de PO – raad (de koepel voor het
basisonderwijs). Vervolgens gaan de protocollen naar Comprix en zal er vanuit Comprix een leidraad
gaan richting de scholen van Comprix.
Op dit moment is het dus nog niet voldoende helder voor ons op welke wijze we volgende week
zullen starten met fysiek onderwijs. Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, laten we u dat
weten!
Fancy Hoekstra

Leerlingvolgsysteem, rapporten, IEP Eindtoets
Zoals in het vorige Toekannieuws genoemd, hebben we de planning voor de CITO’s, de rapporten en
de 10 – minutengesprekken moeten aanpassen.
De eerste vier weken ‘weer naar school’ willen we gebruiken om de
kinderen een fijne start te geven en weer te laten wennen aan de
structuur van het naar school gaan. Pas daarna zullen we de toetsen van
ons Leerlingvolgsysteem afnemen.
Net als andere jaren gebruiken we drie weken voor het afnemen van de
toetsen van ons Leerlingvolgsysteem.
In schema ziet het er als volgt uit:
8 t/m 19 februari
22 t/ 26 februari
1 t/m 5 maart
8 t/m 12 maart
15 t/m 19 maart
22 t/ 26 maart

Weer naar school
Voorjaarsvakantie
Weer naar school
CITO begrijpend lezen
CITO spelling/woordenschat en Taal voor
kleuters
CITO rekenen + Rekenen voor kleuters

De IEP Eindtoets zal op dinsdag 20 en woensdag 1 april afgenomen worden.

Ouderportaal
Ondanks het best lastig is om in deze periode aan de slag te zijn met schoolontwikkelingen willen we
er toch graag met gepaste trots eentje delen. We zijn namelijk bezig met een Ouderportaal. Het
bedrijf dat onze website heeft gebouwd, heeft ook een Ouderportaal ontwikkeld. Het Ouderportaal
kan gekoppeld worden aan onze website.
Dat betekent dat u in de nabije toekomst een ‘Toekanapp’ kunt downloaden, waarop u naast alle
informatie van onze website, o.a. ook berichten kunt ontvangen, de nieuwsbrief kunt lezen,
absenties kunt doorgeven, enz.
We zullen het Ouderportaal de komende week uittesten met een ouder. Vervolgens willen we het
Ouderportaal eerst een aantal weken uitproberen in groep 5. De ouders van de kinderen in groep 5
krijgen hierover binnenkort meer informatie. Zodra alles goed werkt, zullen we het Ouderportaal
schoolbreed gaan inzetten. Daarmee komt Klasbord dan te vervallen.

Onze eigen ‘Toekanapp’

