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Beste ouders, verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief vindt u een corona-update, een overzicht van de punten waar we dit jaar 

als school aan werken en diverse ‘losse punten’. 

 

Corona-update 

Persconferentie dinsdag 3 november 

Premier Rutte en minister de Jonge hebben gisteren, tijdens de persconferentie, wederom 

aangegeven dat er voor het onderwijs niets veranderd. Om te bepalen of een kind naar school 

kan, blijven we daarom gebruik maken van de beslisboom 0 jaar t/m groep 8. De meest 

recente versie is als bijlage toegevoegd. 

 

Vertaling richtlijnen naar schoolafspraken 

Als school volgen we nog steeds de meest actuele richtlijnen van het RIVM en de 

Keenderbrede afspraken die daaruit voortvloeien. Eén van die afspraken is dat er binnen 

Keender alleen bijeenkomsten worden gehouden die strikt noodzakelijk zijn. Het feit dat 

corona steeds dichterbij de school komt (ouders en teamleden die positief getest zijn), maakt 

dat we ons genoodzaakt zien om het bezoek van ouders en externen verder te beperken. 

 

Concreet houdt dit in: 

- Geen ouders meer in school 

• We leggen de brigadiersspullen op maandag klaar in het fietsenhok. De brigadiers 

van die week, nemen de spullen mee naar huis en leggen ze op vrijdag weer in het 

fietsenhok. 

• Alle vergaderingen waar ouders en team samenkomen, vinden online plaats (MR, 

OR, werkgroepen). 

• Is uw kind jarig, dan kan het nog steeds (een voorverpakte) traktatie trakteren. 

Mocht uw kind het niet zelf mee naar binnen kunnen nemen, meldt het dan van te 

voren even bij de leerkracht, dan pakken we de traktatie bij het fietsenhok aan. 

• Ouders van de versiergroep zijn in school welkom als er geen teamleden aanwezig 

zijn (’s avonds/weekend) 

• We blijven heel graag met ouders in contact, dus bel of mail gerust als jullie iets 

willen delen in het algemeen of over jullie kind(eren). 

 

- Partijen die betrokken zijn bij het primaire onderwijsproces (en het welbevinden van 

de leerlingen) zijn welkom in school. Je kunt daarbij denken aan de logopediste, de 

persoonlijke begeleiders van leerlingen en onze stagiaires, de ambulant begeleider en 

deelnemers aan zorg/SOT overleggen. Hier horen ook incidentele oudercontacten bij, 

als het gaat om zaken die niet via de telefoon of online te bespreken zijn. 

 

- Geen andere partijen meer in school. Je kunt daarbij denken aan minder noodzakelijke 

activiteiten als educatieve bezoekjes van externen.  

 

Tien-minuten gesprekken 

In de week van ma 16 t/m vr 20 november staan de 10 minutengesprekken gepland. Deze 

zullen online plaatsvinden. Volgende week maandag 9 november ontvangt u hierover meer 

informatie. 

 
Smakelijke verrassing 

Wat een bijzondere verrassing! De opa en oma van Bibi, Boet, Sep, Sil en Mila Winkelhuis 

waren laatst 50 jaar getrouwd. Van alle festiviteiten hadden ze nog een heleboel stroopwafels 

over. Deze mochten we uitdelen aan alle kinderen. Toen opa de koeken bracht, kreeg hij nog 

snel een knuffel van Bibi, dat was voor opa dus mooi meegenomen       Opa en oma 

Winkelhuis, nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk en we zullen de 

koeken lekker opsmikkelen! 
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Schoolontwikkeling 

Naast het lesgeven aan de verschillende groepen, besteden schoolteams ook tijd aan 

schoolontwikkeling. Elke school heeft punten die het graag nog beter wil neerzetten of verder 

wil ontwikkelen. De punten die we dit schooljaar als team oppakken staan beschreven in het 

jaarplan 2020-2021. Deze zou ik tijdens de jaarvergadering van de ouderraad aan ouders 

presenteren. Nu de jaarvergadering niet heeft plaatsgevonden, vindt u hieronder de doelen 

met bijbehorende actiepunten uit het jaarplan. 

 

Doelen jaarplan 2020-2021 

• Verbeteren van de kwaliteitszorgstructuur 

• Herdefiniëren visie van de school 

• Vergroten ouderbetrokkenheid en verbeteren oudercommunicatie 

• Verbeteren kwaliteit van het onderwijs 

• Betrekken ouders en gemeenschap bij uitdragen principes Vreedzame school 

 

Actiepunten jaarplan 2020-2021 

1. Invoering Parnassys 

De school stapt van Eduscope over op Parnassys. Dit administratie- en 

leerlingvolgsysteem is voor het team een middel om leerlingen te volgen in hun 

ontwikkeling. Het uiteindelijk beoogde doel is dat leerlingen zoveel mogelijk passend 

onderwijs wordt geboden binnen onze eigen school. 

 

2. Visie 

Het team heeft de missie en visie van de school aangescherpt en heeft helder wat dit 

concreet betekent voor ons onderwijs. Een samenvatting van de aangescherpte visie 

stond al in de vorige nieuwsbrief.  

 

3. Onderwijsaanbod – rekenen 

De school wil haar onderwijsaanbod graag zo goed mogelijk afstemmen op haar 

leerlingen. Daarom hebben we eerst de specifieke kenmerken van onze 

leerlingpopulatie in beeld gebracht en vervolgens onze rekenresultaten bekeken. Op 

basis daarvan heeft het team zichzelf een ambitie gesteld voor over 4 jaar m.b.t. de 

(hoogte van de) rekenresultaten en bepaald wat dat betekent voor het rekenaanbod in 

de verschillende groepen en aan individuele leerlingen. 
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4. Invoering Looqin 

Sinds de afschaffing van de Cito toetsen voor kleuters is (landelijk) de behoefte 

ontstaan om kleuters op een andere manier te kunnen volgen in hun ontwikkeling. 

Onze onderbouwleerkrachten hebben hiervoor het kleuterobservatie-instrument Looqin 

gekozen. Dit schooljaar gebruiken we om te kijken hoe we het instrument precies gaan 

inzetten en hoe dit zich verhoudt tot Parnassys (zie punt 1). 

    

5. Onderwijsaanbod – groepsplan 

De school wil kwalitatief goed onderwijs bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften 

van haar leerlingen. Zie ook punt 3. Twee keer per jaar vindt er daarom na de afname 

van de Cito toetsen (in januari en in juni) een evaluatie plaats op het proces, het 

aanbod en het leerkrachtgedrag in de afgelopen periode. Deze evaluatie wordt 

zichtbaar gemaakt in een zogeheten ‘groepsplan’. Mede door de overstap naar 

Parnassys is het noodzakelijk om een nieuw groepsplanformat te ontwikkelen. 

Daarvoor gebruiken we dit schooljaar. 

 

6. De Vreedzame School (VS) 

We willen een Vreedzame school zijn, waarvan de principes een positieve uitwerking 

hebben op de gemeenschap van St Isidorushoeve. We willen daarom graag onze 

stuurgroep VS uitbreiden met twee ouders. Verder integreren we nieuwe VS lessen in 

ons bestaande lesaanbod en willen we buurten/verenigingen uitnodigen om kennis te 

maken met de werkwijze van de VS. 

 

7. Verbeteren onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen (HB onderwijs) 

Vanuit de aangescherpte visie willen we ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde 

leerlingen verbeteren. Dit doen we door de kennis van de leerkrachten m.b.t. HB 

onderwijs te vergroten, maar ook door een schoolbrede werkwijze af te spreken die 

zowel door leerlingen als door leerkrachten als positief ervaren wordt. 

 

8. Aanschaf nieuwe methode voor Engels / Zaakvakken 

De school oriënteert zich vanuit de aangescherpte visie op een nieuwe methode voor 

Engels en de zaakvakken om zo het onderwijs in die vakken te verbeteren. 

 

Vernieuwde werkwijze gezondheidsonderzoek 5-jarigen  

Er is zowel bij ouders van groep 2, als hier op school, wat verwarring ontstaan over het GGD 

gezondheidsonderzoek dat plaatsvindt bij kinderen van groep 2. Tot op heden kwam de 

schoolarts daarvoor 1 dag op school en werden de kinderen op school onderzocht. Die 

werkwijze is vanaf dit schooljaar veranderd en gaat nu als volgt: 

 

• De GGD nodigt 5-jarige kinderen uit voor een gezondheidsonderzoek. Daardoor 

werken ze met leeftijdscohorten en niet meer met groepscohorten.  

• De GGD nodigt het kind samen met de ouder uit voor het gezondheidsonderzoek.  

• Het gezondheidsonderzoek gebeurt op een locatie waar zowel een doktersassistente 

als jeugdarts tegelijkertijd aanwezig zijn. Op deze manier kunnen kinderen, als dat 

nodig is, direct door de jeugdarts gezien worden. Het onderzoek wordt dan ook 

meestal op een locatie van de Jeugdgezondheid gepland.  

 

Aan de leerkracht van groep 2 wordt gevraagd om op een formulier aan te geven of er 

bijzonderheden zijn m.b.t. het kind. Voor het invullen van het formulier heeft de leerkracht 

toestemming nodig van de ouders. School was er niet van op de hoogte dat er al kinderen 

waren opgeroepen voor een onderzoek en werd dus verrast door de vraag van de GGD om de 

formulieren in te vullen. Dit is de reden dat er aan de ouders van groep 2 is gevraagd of ze 

toestemming willen geven voor het invullen van het formulier. We kunnen ons voorstellen dat 

vooral ouders die nog geen oproep van de GGD hebben gehad, zich afgevraagd hebben waar 

die vraag vandaan kwam. Gelukkig zijn we nu op de hoogte van de vernieuwde werkwijze en 

gaan we ervan uit dat dit in de toekomst soepeler zal verlopen. 
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Berichtgeving vanuit de hockeyclub 

HHC Haackey zoekt clubhelden! Vind jij het leuk om (samen met vriendjes/vriendinnetjes) 

lekker buiten te sporten? Dan is hockey misschien wel wat voor jou! Alleen bij HHC Haackey 

geldt dat nieuwe leden die starten in de E- en F-jeugd profiteren van een jaar lang gratis 

hockeyen. Hoe gaaf is dat? Bekijk onze website www.haackey.nl over de mogelijkheden van 

proeflessen en doe gezellig een keer mee! We zien je snel op onze club! 

 

Vakantierooster 2020 – 2021 

Kerstvakantie           19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie          20 februari t/m 28 februari 2021 

Pasen             5 april 2021 

Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021i 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei  en 14 mei 2020 

Pinksteren   24 mei 2021 

Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus 2021 

 

Daarnaast zijn er nog 4 studiedagen ingepland op: dinsdag 17 november, dinsdag 9 februari, 

maandag 17 mei en woensdag 23 juni. 

 

 


