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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,

Studiedag

Hierbij ontvangt u de (korte) nieuwsbrief van februari met
nieuws over:

Vrijdag 18 februari

-

Personeel
Cito toetsen
Groepsbesprekingen
Ziekmeldingen

Met vriendelijke groet,
Team De Stap

Alle leerlingen zijn vrij!

Voortgangsgesprekken
7 februari t/m 17 februari

Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 27 februari

Personeel
Anneke en Gea

Groepsbesprekingen
1 maart t/m 15 maart
Zie schema in de
nieuwsbrief

We verwachten de re-integratietrajecten van Anneke en
Gea binnenkort succesvol af te kunnen ronden.
Peter Bakker
Peter Bakker, onze vakdocent bewo, is op vrijdag 11 februari
en vrijdag 11 maart afwezig. Zonder tegenbericht hebben
de leerlingen op deze dagen geen gym.

Goede vrijdag / 2e Paasdag
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
De leerlingen zijn vrij!

Mandy Dekker
Mandy zal in principe de bapo dagen van Esja vervangen.

Meivakantie
23 april t/m 8 mei
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Cito toetsen
Vorige week zijn we gestart met de afname van de Cito toetsen.
We constateren dat de afname schoolbreed allesbehalve soepel verloopt. Omdat we
de afspraak hebben gemaakt dat de leerkracht de toetsen zelf afneemt en minstens
tweederde van de groep aanwezig moet zijn, is het nog niet gelukt om in alle groepen
te starten en/of al meerdere toetsen af te nemen.
We zijn ook benieuwd in hoeverre de verlengde Kerstvakantie van invloed is op de
resultaten op groeps- en/of individueel niveau. Temeer er diverse groepen voorafgaand
aan de Kerstvakantie noodgedwongen een week in quarantaine hebben gezeten en er
na de Kerstvakantie ook behoorlijk wat leerlingen en groepen vanwege ziekte en/of
quarantaine afwezig waren of onderwijs op afstand gevolgd hebben.
Het is voor alle betrokkenen, met name de leerlingen, ook onrustig omdat we iedere
dag ’s morgens pas weten of we Cito toetsen af gaan nemen. De volgende opgave
bestaat eruit dat we de komende weken Cito toetsen moeten inhalen, omdat veel
leerlingen de afname gemist hebben. Het is de vraag of en zo ja hoe we voor alle
betrokken leerlingen een rustige setting kunnen creëren om de Cito toetsen te maken.
We streven ernaar dat alle leerlingen alle Cito toetsen maken, maar we houden er ook
rekening mee dat dit niet geheel gaat lukken. De Cito’s mogen afgenomen worden tot
half februari, dus na de voorjaarsvakantie nemen we geen Cito toetsen meer af.
Het wordt vervolgens nog een hele uitdaging om bij de analyse vast te stellen of bovengenoemde factoren een rol hebben gespeeld bij het behaalde resultaat op groepsen/of individueel niveau. En zo ja, in welke mate?
Er volgt na de voorjaarsvakantie in ieder geval een terugkoppeling per groep (zie
volgende punt).
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Groepsbesprekingen
Na de voorjaarsvakantie vinden er net zoals vorig jaar groepsbesprekingen plaats. Bij
deze besprekingen zal de directie in ieder geval aansluiten. In hoeverre de IB aansluit is
op dit moment nog een vraagteken, gezien de situatie omtrent onze IB-ers.
Het doel is enerzijds dat de leerkrachten, al dan niet ondersteund door IB, een
terugkoppeling geven van de resultaten op groepsniveau. Het betreft de resultaten van
de dagelijkse praktijk, methodetoetsen en Cito toetsen. In hoeverre komen de resultaten
van de dagelijkse praktijk, methodetoetsen en Cito toetsen overeen? Welke trends
signaleren we? Waar willen we het komend half jaar het accent op leggen? Welke
interventies staan op stapel?
Daarna zal de directie een terugkoppeling geven over de stand van zaken met
betrekking tot het ‘oude’ verbeterplan en het inmiddels opgestelde verbeterplan m.b.t.
didactisch handelen dat loopt tot aan de zomervakantie. Tevens wordt een doorkijk(je)
geboden op plannen met betrekking tot Landsmeer XL.
Om zoveel mogelijk ouders in de gelegenheid te stellen om deze besprekingen bij te
wonen, hebben we ze in de avond geagendeerd. Omdat de directie alle besprekingen
bijwoont, zijn de besprekingen over drie weken uitgesmeerd.
Het concept schema is als volgt:
Dinsdag 1 maart: 19:00 - 19:45 uur groep 1/2
Dinsdag 1 maart: 20:00 - 20:45 uur groep 5
Donderdag 3 maart: 19:00 - 19:45 uur groep 7
Donderdag 3 maart: 20:00 - 20:45 uur groep 6/7
Donderdag 10 maart: 19:00 - 19:45 uur groep 4
Donderdag 10 maart: 20:00 - 20:45 uur groep 6
Dinsdag 15 maart: 19:00 - 19:45 uur groep 2/3
Dinsdag 15 maart: 20:00 - 20:45 uur groep 8
U ontvangt nog een link voor deelname van de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren).

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, dan kunt hiervan een melding maken middels het ouderportaal
Basisonline. De leerkrachten zijn dan direct op de hoogte van een afmelding.
U hoeft dan niet te bellen, temeer we soms moeilijk te bereiken zijn ’s morgens.
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