
Er zijn situaties te bedenken dat het verstandig is om snel in te stappen op nieuwe ontwik-
kelingen. Bij veel van deze situaties ben je dan in het voordeel. Er zijn ook situaties te be-
denken dat te snel instappen niet een voordeel blijkt te zijn, maar een nadeel. Bijvoor-
beeld omdat het plan op papier er beter uitzag dan dat het in de praktijk blijkt te zijn. Dit 
laatste is ons overkomen als het gaat om de overstap naar een nieuw LOVS. Wij zijn hier-
door genoodzaakt om de planning aan te passen. De toetsen zijn nu, zoals u al gewend 
was, in januari / februari en juni. Wij hebben hiervoor ook een studiedag moeten verplaat-
sen. De studiedag van 8 mei wordt verplaatst (en komt dus te vervallen) naar 3 juli. Dit 
graag aanpassen in uw agenda. Op de volgende pagina krijgt u meer uitleg over het LOVS. 

 

Hoewel de overheid heeft aangegeven dat door de toenemende be-
smettingen met corona de alertheid wordt verhoogd, is er voor het onder-
wijs nog niets veranderd en zitten we in het donkergroene scenario (zie de 
nieuwsbrief van september). Het zijn “dagkoersen”. Gisteren stabiel, van-
daag dalend en morgen weer stijgend. De scholen zijn volledig open zonder 

maatregelen. Dit wil helaas niet zeggen dat we geen last hebben van corona. Inmiddels zijn al de 
nodige collega’s  positief getest en met milde klachten in quarantaine gegaan. Blijven de milde 
klachten aanhouden, dan kan de quarantaineperiode oplopen tot 10 dagen. In combinatie met 
een tekort aan (inval) leerkrachten hebben we dus weldegelijk zorgen als het gaat om de be-
zetting van de groepen, zeker als we ook nog collega’s hebben die “gewoon” ziek zijn. Inmiddels 
is duidelijk dat als iemand afwezig is er regelmatig geen vervanging mogelijk is. Dit zorgt voor 
extra druk bij de ouders/verzorgers omdat er regelmatig groepen thuis moeten blijven. Het zorgt 
ook voor een hogere werkdruk voor de mensen die wel op school zijn. Eigenlijk kunnen we niet 
meer ziek / afwezig zijn. Hoe langer dit zal aanhouden hoe groter de druk zal worden voor ieder-
een. Zeker met het huidige tekort aan leerkrachten. Het onderwijs moet dus nadenken over an-
dere meer rigoureuze oplossingen. De besturen, ook de Almeerse, zijn hier druk mee bezig. Dat 
dit gevolgen zal hebben voor u en voor het onderwijs lijkt onvermijdelijk. We houden u op de 
hoogte. 

Gelukkig heb ik ook leuker nieuws. Vorige week is een start gemaakt met het opnieuw inrichten 
van de verkeersruimtes op het hoofdgebouw.  Hiermee lopen we vooruit op de opknapbeurt en 
vervanging van materiaal die er is voor een school die 20 jaar bestaat (eind volgend schooljaar). 
Omdat het hoofdgebouw de afgelopen jaren erg intensief is gebruikt beginnen we eerder met 
het vernieuwen van de inrichting. Wij beschouwen de gang (verkeersruimte) ook als een plek 
waar kinderen kunnen werken. Het streven is dan ook dat we de deuren van de lokalen open 
hebben (behalve als er in het lokaal veel geluid is). We zijn er voor elkaar, we letten op elkaar en 
we houden rekening met elkaar. Niet alleen voor de eigen klas, maar voor alle kinderen en team-
leden op onze school. Ook op de gang moet je je verantwoordelijk gedragen. Dit is niet iets wat 
iedereen al meteen goed weet te doen. Verantwoordelijkheid dragen leer je door het te krijgen 
en te doen. De nieuwe inrichting geeft kinderen de mogelijkheid om samen te werken, om stil te 
werken, maar ook om te bewegen. Op de volgende pagina een kleine sfeerimpressie van de nieu-
we inrichting. Helaas kon vorige week niet alles gelijk geleverd en gemonteerd worden. Eind vol-
gende week hopen we dat het klaar is. 

November is de maand waarin we de Sint verwelkomen in ons land. Een opmaat 
naar de feestmaand december. Voor veel kinderen een periode om naar uit te 
kijken. Echter ook een periode die voor een deel van de kinderen wat lastiger is 
door de vele “prikkels”. Iets om rekening mee te houden. 

       Hans van Kooten. 
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Kalender 

4/11 start week van de media
 wijsheid 

12/11 Sint in Nederland 

18/11 Sportdag groepen 5 

21/11 Studiedag: Kinderen vrij 

(Nascholing Kanjertraining) 

22/11 Studiedag: Kinderen vrij 

(o.a. Focus op didactiek, groepsdy-
namiek en personeel tevredenheids-
peiling) 

23/11 Kom in de klas 3-8 

2/12 Sintviering 

 

 

Thema schooljaar 2022-2023 

Focus op didactiek / groepsdynamiek 

 

Studiedag 8 mei is 

verplaatst naar  

3 juli 2023! 
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reisjes 
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nen op de Ontdek-
king 

 Sinterklaaspakhuis 



Verplaatsen LOVS-periodes: 

Basisscholen zijn wettelijk verplicht (Wet op Primair Onderwijs, Art. 8, lid 6) om een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) 

met een systematische toetsing te gebruiken. De toetsen moeten in elk geval de kennis en vaardigheden van leerlingen van de 

Nederlandse taal en rekenen en wiskunde meten. Ook moeten scholen een onafhankelijke, objectieve eindtoets afnemen bij 

leerlingen in groep 8 (Wet op Primair Onderwijs, Art. 9b).  

Met ingang van dit schooljaar maken wij voor ons LOVS gebruik van de nieuwe 

LOVS van CITO. In dit nieuwe systeem zijn we niet meer gebonden aan een 

vaste periode (rond februari—de M-toetsen en juni—de E-toetsen) voor het 

afnemen van de toetsen. Dit kan nog wel, maar moet niet. Het kan het hele 

jaar door. Dit is mogelijk omdat bij de nieuwe toetsen het kind vooral wordt 

vergeleken met zichzelf en dus met de eigen ontwikkeling. Dit noemen we for-

matief volgen. De nieuwe toetsen zijn korter, minder talig bij rekenen, geven 

meer mogelijkheden als het gaat om de analyse, zijn met name bij een digitale 

afname adaptief en geeft duidelijkere rapportages. 

Dit nieuwe LOVS geeft ons dus de mogelijkheid om de toetsen in november en 

april af te nemen. De toetsen geven een beeld van een kind, waar het staat in zijn/haar ontwikkeling en of het resultaat op de 

toetsen passend is. Door eerder in het jaar deze toetsen af te nemen, is er meer tijd om gedurende het schooljaar iets te doen 

met het resultaat op deze toetsen. Met de afname in april kan de eigen leerkracht kijken wat het effect is van zijn/haar aanpak 

en nieuwe keuzes maken die meegenomen kunnen worden richting de overdracht voor het volgende schooljaar.  

Wij waren in de veronderstelling dat alle toetsen van dit nieuwe systeem aan het begin van dit schooljaar klaar zouden zijn. 

Vorige maand werd duidelijk dat CITO niet aan het begin van het schooljaar gereed is, maar aan het begin van het kalenderjaar 

2023. Ook zien we (voortschrijdend inzicht) dat voor groep 3 en waarschijnlijk ook groep 4 de afname in november te vroeg is.  

Om deze reden hebben we ervoor gekozen om dit jaar de toetsen, zoals u gewend bent, af te nemen in januari/februari (M-

toetsen) en juni (E-toetsen) in plaats van in november en april zoals in de jaarkalender 

staat vermeld. Aan deze toetsperiodes zitten ook studiedagen gekoppeld i.v.m. de ana-

lyses. Voor de M-toetsen was een aanpassing niet nodig en was alleen een aanpassing 

nodig als het gaat om de inhoud van de studiedagen. Voor de E-toetsen hebben we wel 

een studiedag moeten verplaatsen. Graag goed in uw agenda noteren dat de studiedag 

van 8 mei 2023 komt te vervallen en daarvoor in de plaats  3 juli 2023 komt.  

Aam het eind van dit schooljaar bekijken we voor schooljaar 2023-2024 op welke mo-

menten en voor welke groepen wij dan de LOVS-toetsen afnemen. 

Sfeerimpressie inrichting gangen hoofdgebouw. 

 

 

 

 

  Ook op gang Razeil 1 staat een huisje. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=8&lid=6
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=9b&lid=1


 

 

Verslag vanuit de ouderraad betreffende schoolreisjes. 

Alle kinderen van groep 1 t/m 7 zijn op schoolreisje geweest. Als ouderraad vervullen wij ook een rol binnen die 

organisatie. Behalve het besluit welk park, aankomst- vertrektijden heeft de OR dit jaar ook voor fruit en koekjes 

gezorgd. Ook doet de OR ieder jaar de EHBO post in alle parken en zijn we er om de lunch te regelen in afstem-

ming met het park.  

Wij als OR kijken terug op geslaagde schoolreisjes, in deze brief een korte terugblik van onze kant!  

Op vrijdag 23 september is groep 1/2 naar 

Sprookjeswonderland geweest, de bussen met de 

kinderen zijn mooi op tijd vertrokken, goed weer 

erbij. Alle leerkrachten waren zonder groepjes 

waardoor zij met kinderen uit hun eigen klas in de 

attracties konden. Hier hebben de leerkrachten 

en kinderen erg van genoten. We hebben ge-

luncht met patat en drinken, en voordat we s’mid-

dags naar de bus gingen was er nog een waterijs-

je. De meeste kinderen waren op de terugweg 

erg moe maar gelukkig daarna een weekend om 

uit te rusten. Een geslaagde dag dus! 

 

 

Op dinsdag 27 september zijn de groepen 5 en 6 naar Duinrell geweest.  

Om 9.15 vertrokken wij voor de busreis naar het park. Helaas was het erg druk op de weg 

waardoor we iets later dan gepland in het park aankwamen. Bij aankomst hebben we eerst 

fruit gegeten en daarna zijn de kinderen van groep 5 onder begeleiding en de kinderen van 

groep 6 in kleine groepjes het park in gegaan. Ondanks de regen zat de sfeer er goed in en 

hebben de kinderen zich goed vermaakt. De lunch die bestond uit een patatje konden we 

gelukkig droog in de La Place opeten. Nadat de kinderen zich bij een wat drogere middag 

ook weer goed hebben vermaakt zijn we na het waterijsje naar de bus vertrokken. Rond 

17.30 waren wij allemaal weer terug op school. 

 

 

Op vrijdag 30 september zijn de groepen 3 en 4 naar Oud Valkeveen ge-

weest. Rond 9.15 vertrokken wij en we waren mooi op tijd bij het park. De 

kinderen hebben in kleine groepjes met begeleider zich prima vermaakt in 

het park, bij de verschillende attracties. De show van Stronkeltje en Robin 

waarbij we lekker konden dansen was een groot succes! Tussendoor was er 

bij de picknicktafels fruit en koekjes te halen en als lunch hebben we patatjes 

gegeten en voor wie wilde was er een pakje Taksi. Na het waterijsje bij de 

show van 15uur gingen we weer terug naar de bus. Rond 16uur waren we 

na een zeer geslaagde dag weer terug op school! 

 

Op vrijdag 7 oktober is groep 7 naar de Efteling geweest! s’Morgens stonden de bussen al voor 8 uur op de parkeerplaats, 
snel iedereen verdelen en de bussen in. We reden netjes op tijd weg en hebben weinig tot geen file gehad onderweg. In het 
park mochten de kinderen na een laatste telling zelf met hun maatje door het park. Tussen 12.00 en 12.30 moesten alle kin-
deren zich melden op een afgesproken plek. Met elkaar de zelf meegebrachte lunch gegeten en verhalen uitgewisseld. Rond 
15.15 weer terug naar de bussen, ook de terug reis is zonder problemen verlopen. Einde van de middag waren we weer 

terug op school na een geslaagde dag! 



Bericht van de vertrouwenspersonen  

Tijdens de lessen van de Kanjertraining wordt er in iedere les aandacht besteed aan het 
aangeven van je grenzen. De belangrijkste boodschap is om te praten over wat je dwars zit. 
Van piekeren word je ziek. De vraag is : ”bij wie kan jij terecht als je met een probleem zit?” De 
meeste leerlingen geven aan dat ze met hun ouders, vrienden , familie, juf of meester in 
gesprek gaan. We bespreken dat je soms over iets kan piekeren en het gevoel hebt dat je het 
met niemand kan delen. Dan kan het fijn zijn om in gesprek te gaan met een van de 
vertrouwenspersonen op school.  

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met de school, bij wie je (leerlingen, 
ouders en teamleden) met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot 
schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met discriminatie, 
ongewenste intimiteiten, geweld of andere gedragingen en beslissingen of het nalaten 
daarvan. De vertrouwenspersoon luistert, maar lost niets op. Hij of zij vangt de persoon op en 
bekijkt wat voor deze situatie de beste aanpak is. De vertrouwenspersoon heeft een 
preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert 
vertrouwelijkheid. Maar heeft ook een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.  

Onderstaande poster is op 
verschillende plekken in onze school 
opgehangen. Om in contact met ons 
te komen, kun je ons aanspreken, 
maar je kunt ons ook mailen. Onze 
mailadressen staan op de poster. 

 

 

Juf Sabrina, meester Arnoud, juf 
Annemarie.  



 

 


