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Beste ouders, verzorgers,
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de scholen weer open mogen. Toch hebben we
een planning gemaakt voor de rapporten, de citotoetsen en de oudergesprekken. Die
informatie vindt u hieronder.
Rapporten
Op de jaarplanning staat dat vrijdag 19 februari de rapporten mee naar huis gaan. U zult
begrijpen dat bepaalde onderdelen door de lockdown moeilijker te meten zijn. Toch vinden we
het belangrijk een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkeling van uw kind. Daarom
hebben we besloten aangepaste rapporten te maken.
Voor groep 3 t/m 8:
• we nemen alleen cijfers mee uit de periode augustus – december 2020
• eventuele effecten van de 2e lockdown zijn dus niet zichtbaar op dit rapport
• de hoofdvakken en zaakvakken worden zoveel mogelijk ingevuld
• de onderdelen m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding worden niet
ingevuld, omdat zowel leerkrachten als leerlingen vaker afwezig waren i.v.m.
coronamaatregelen. Dit maakt het moeilijker een constant beeld te vormen van die
onderdelen.
• mochten er minder dan 2 cijfers beschikbaar zijn voor een vak, dan kan het
voorkomen dat dit vak niet wordt ingevuld op het rapport
• vanwege de overstap van Eduscope naar Parnassys, zal het uit te draaien rapport voor
ons allemaal nieuw zijn. We kunnen ons voorstellen dat er in de toekomst nog
aanpassingen nodig zijn om het rapport nog beter in te richten.
• u ontvangt het rapport digitaal via de mail
Voor groep 1/2:
• ook hier is sprake van een nieuw ‘rapport’, niet zoals men gewend was uit Eduscope,
maar uit het kindvolgsysteem Looqin
• we hebben gekeken naar de periode augustus – december 2020
• eventuele effecten van de 2e lockdown zijn dus niet zichtbaar op dit rapport
• de ouders van de kinderen uit groep 1 krijgen een terugkoppeling over het
welbevinden en de betrokkenheid van hun kind in bovengenoemde periode
• de ouders van de kinderen uit groep 2 krijgen een terugkoppeling over het
welbevinden, de betrokkenheid en een aantal competenties (zoals bijvoorbeeld
taalvaardigheid, motoriek en zelfsturing) in bovengenoemde periode
• vanwege de overstap van Eduscope naar in dit geval Looqin, zal het uit te draaien
rapport voor ons allemaal nieuw zijn. We kunnen ons voorstellen dat er in de toekomst
nog aanpassingen nodig zijn om het rapport nog beter in te richten.
• u ontvangt het rapport digitaal via de mail
Cito toetsen
De Cito midden toetsen die normaal in januari worden afgenomen kunnen door de lockdown
nu niet afgenomen worden. We plannen ze nu in tussen 8 en 31 maart. Op maandag 12 april
krijgen de kinderen de Cito scores mee naar huis.
Oudergesprekken
In de week van maandag 12 april t/m vrijdag 16 april vinden de oudergesprekken plaats. We
gaan er nu van uit dat die weer online zullen plaatsvinden. U kunt zich net als de vorige keer
inschrijven op een tijd die u uitkomt. Tijdens het oudergesprek wordt er gesproken over het
welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Het is handig dan het rapport en de Cito scores
bij de hand te hebben.
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Groep 8
Voor groep 8 zijn we ervoor nu van uit gegaan dat de scholen maandag 8 februari weer open
mogen. Zij zullen voor de voorjaarsvakantie nog enkele Citotoetsen maken. Dit omdat we het
definitieve advies moeten opstellen. Wanneer de oudergesprekken voor deze groep zullen
plaatsvinden, hoort u zo spoedig mogelijk.
Berichtgeving vanuit de GMR
Verkiezingen Keender GMR: interesse?
Wat doet de GMR precies?
Wat de medezeggenschapsraad van uw school op schoolniveau beslist en adviseert, doet de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken op centraal niveau. Beleidsvoornemens die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit Keender voorgelegd aan de
GMR ter advisering of instemming.
Wie zitten er in de GMR?
In de GMR zijn zes ouders van schoolgaande kinderen op Keenderscholen en zes
personeelsleden van Keenderscholen vertegenwoordigd. Stel, je hebt interesse om deel te
nemen, wat verwacht de GMR dan van je?
· Je respecteert de grondslag van de stichting van harte.
· Je bent gericht op samenwerken (de GMR spreekt met één mond).
· Je bent in staat belangen van de Stichting objectief af te wegen tegen die van kinderen,
personeel, ouders, scholen e.a.).
· Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen.
Deelnemen aan de verkiezingen
· Een deelname aan de GMR geldt voor een periode van tenminste drie jaar. Je kunt je daarna
voor een aanvullende periode herkiesbaar stellen.
· Als je een ouder bent: Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school, je moet wel
tenminste een kind op een van de Keender basisscholen hebben. Je kunt je dan verkiesbaar
stellen. Geef je interesse door via gmr@keender.nl
· Als je als een personeelslid van Keender bent, groepsleerkracht of onderwijsondersteunend,
geef je interesse door via gmr@keender.nl Je kunt dan deelnemen aan de verkiezingen door
je verkiesbaar te stellen.
· Ieder schooljaar verzorgt de GMR een basiscursus (G)MR die je gratis kunt volgen.
· We vergaderen gemiddeld 7 keer per schooljaar en je wordt verwacht om soms samen met
een ander GMR lid een opdracht voor te bereiden of taak uit te voeren. We helpen elkaar
graag!
· Als je nog vragen hebt of behoefte aan nadere toelichting, stel dan je vraag via
gmr@keender.nl
Wil je je verkiesbaar stellen? Meld je dan voor woensdag 21 april ’21 aan! Wil je je
verkiesbaar stellen voor een GMR deelname voor de periode van schooljaar ’21-’22 tot en met
schooljaar ’23-’24? Maak je interesse dan kenbaar via gmr@keender.nl
De verkiezingen worden in week 20 gehouden. De Keender GMR heet jullie van harte welkom.
Alvast bedankt voor jullie interesse.
Vakantierooster 2020 – 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
9 juli t/m 22 augustus 2021
Daarnaast zijn er nog 2 studiedagen ingepland op: maandag 17 mei en woensdag 23 juni.

