
De voorjaarsvakantie kan weer beginnen!  

De kinderen hebben afgelopen periode allemaal het rapport weer mee naar huis gekregen en afgelopen week 

hebben we de oudergesprekken gevoerd. Voor veel kinderen was dit best even wennen, want vanaf groep 4 

mochten de kinderen erbij zijn.  

Afgelopen periode hebben de kinderen gewerkt met de nieuwe leerlingvolgsysteem toetsen van het IEP-LVS.  

Daarmee hebben wij afscheid genomen van het CITO-LVS.  

Als wij terugblikken op deze eerste ervaringen, zijn wij heel blij met de overstap. De werkwijze sluit heel mooi 

aan bij onze visie op leren. Het geeft heel veel informatie om samen met de kinderen te kijken naar waar ze 

goed in zijn, wat ze makkelijk vinden en waar ze nog in kunnen groeien.  

Door de leergesprekken die wij met de kinderen hebben gehad en door de kinderen te betrekken bij de rap-

portengesprekken, werken wij samen aan leren en willen we de kinderen actief betrekken bij hun eigen leerpro-

ces. 

Leren gaat natuurlijk verder dan alleen het leren op school, en wij zijn dan ook heel blij dat we de afgelopen pe-

riode met een aantal groepen weer op museumbezoek zijn geweest. Dit is natuurlijk fantastisch. Iets wat wij 

heel erg gemist hebben. Gelukkig is er langzaam weer steeds meer mogelijk en musea zijn heel blij dat ze ons 

weer mochten ontvangen.  Ook de komende periode zullen wij dit soort projecten weer steeds meer oppakken.  

Dit zijn de dingen die zorgen voor verbinding en leveren een ontzettend grote bijdrage aan de ontwikkeling. 

Voor nu gaan we eerst even lekker genieten van de voorjaarsvakantie! Kom lekker tot rust en geniet van elkaar! 

Niels Koster 

 

 

 

Fijne voorjaarsvakantie 



In november heeft de MR voor het laatst vergaderd. Jaarlijks wordt er in november gezamenlijk met de directeur 

bestuurder, Jeroen Kleyberg, vooruit geblikt op de toekomst. Hoe ontwikkelt het leerlingenaantal zich en hoe 

staat dit in verhouding tot de onderwijskwaliteit. 

De prognoses in leerlingenaantal voor de nabije toe-

komst zijn stabiel. Het streven is daarbij om te kunnen 

blijven werken met drie groepen. Ook is de onderwijs-

kwaliteit goed op orde. Al met al een positieve blik op de 

toekomst.  

 

Andere onderwerpen die dit jaar op de agenda staan zijn: 

 Implementatie van het IEP-LVS 

 Ouderbetrokkenheid 3.0 

 Nationaal Onderwijsprogramma 

 

Volgende MR vergaderingen staan gepland op 14 maart, 9 mei en 11 juli. 

Nieuws vanuit de MR 

Nieuws vanuit het Personeel 

Juf Chantal geniet op dit moment tijdens haar verlof in volle teugen van haar prachtige dochter. Halverwege 

april loopt haar verlof af en zal zij weer beginnen. Zoals het nu lijkt zal juf Ienke tot de zomervakantie voor een 

aantal dagen extra bij ons op school werkzaam blijven.   

Stagiaire juf Anneke heeft afgelopen week haar stage afgerond en afscheid van onze school genomen. Wij wen-

sen juf Anneke heel veel plezier op haar nieuwe school.    

NL Doet 2022  

11 maart staat NL-Doet 2022 gepland. Met alle aange-

kondigde versoepelingen kan dat dit schooljaar weer 

doorgaan.  

Op vrijdagmiddag 11 maart steken we tijdens school-

tijd met elkaar de handen uit de mouwen om alles in 

en rondom school weer lekker op te frissen.  

Een datum om te noteren dus: 

Vrijdagmiddag 11 maart van 12.15 uur tot 14.15 uur 


