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08-06 School weer volledig open
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Groepsbezetting schooljaar

16-06 Studiedag (kinderen vrij)

2020-2021

19-06 Kinderen krijgen het eindverslag
21-06 Vaderdag
24-06 Lesdag voor groep 1 t/m 6 & 8
Voorlopig adviesgesprek groep 7
29-06 Laatste lesdag groep 8
01-07 Afscheid groep 8
02-07 Laatste schooldag
03-07 Start schoolvakantie

Rapporten en oudergesprekken
Zoals u weet heeft het onderwijs vanaf 16 maart een andere draai gekregen. De kinderen kregen
onderwijs op afstand tot 11 mei. Vanaf 11 mei tot 8 juni gingen de kinderen vier halve dagen naar
school. Dit alles heeft ertoe geleid dat het niet haalbaar is om de kinderen een volwaardig rapport
te kunnen bieden waarbij er normaal gesproken rekening gehouden wordt met o.a. het volgende;
●

werkhouding

●

samenwerken

●

sociaal-emotionele ontwikkeling

●

interactie tussen leerlingen onder elkaar

Dit neemt niet weg dat de school het belangrijk vindt dat dit schooljaar goed afgerond wordt.
Daarom heeft de school ervoor gekozen om een verslag over het kind te schrijven. In het verslag
vertelt de leerkracht hoe het kind het de afgelopen periode heeft gedaan. Hierbij kunt u onder
andere denken aan het op tijd inleveren of maken van de opdrachten, werkstuk, zelfstandigheid
en communicatie met de leerkracht.
Naast dit verslag schrijven de kinderen vanaf groep 5 ook een kort verslag waarin het kind
aangeeft wat hij/zij heeft geleerd van het onderwijs op afstand en hoe hij/zij de afgelopen periode
heeft ervaren.
Verder krijgt u zoals u gewend bent van ons de grafieken mee van de gemaakte cito toetsen.
Zoals eerder al aangegeven te hebben worden de cito toetsen afgenomen om de hiaten in zicht te
krijgen van de afgelopen periode zodat de leerkracht een plan van aanpak kunnen schrijven.
De rapportgesprekken vervallen voor de groepen 1 t/m 6 en de groepen 8 omdat dit niet conform
de eisen van de RIVM te regelen valt. De groepen 7 krijgen een voorlopig adviesgesprek. Deze
ouders worden nog op de hoogte gebracht.
De lesvrije dag op 24 juni, die bestemd was voor oudergesprekken, komt hiermee te vervallen voor
de groepen 1 t/m 6 en de groepen 8.
Op 24 juni gaan de voorlopige adviesgesprekken voor de groepen 7 wel door.
Mocht u als ouder nog vragen hebben naar aanleiding van het rapport dan kunt u contact
opnemen met het desbetreffende leerkracht. Er zal dan gekeken worden op welke wijze er toch
een gesprek kan plaatsvinden.

Groepsbezetting schooljaar 2020-2021
De afgelopen periode is er veel tijd en aandacht besteedt aan de wijze waarop we als school de
bezetting van de groepen konden bemensen.
Echter zijn we natuurlijk ook al druk bezig met de formatie voor het schooljaar 2020-2021. Door de
groei van het aantal leerlingen is het mogelijk om vanaf het begin van het schooljaar met 18
groepen te starten.
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden en wij begrijpen dat u graag wil weten
hoe we dit gaan invullen en welke leerkracht uw dochter\zoon volgend jaar krijgt. Helaas kunnen
wij u op dit moment nog geen duidelijkheid geven. De arbeidsmarkt is erg overspannen en er is
een tekort aan leerkrachten. Daarnaast hebben twee leerkrachten afgelopen week laten weten
dat ze een andere baan hebben aangenomen.
Pauline Koster heeft een andere betrekking gevonden op een school in Assendelft, dichter bij huis
waardoor ze geen last meer heeft van de file. Ruth van den Born wordt op een school in
Amsterdam Zuid verantwoordelijk voor “de kleine klas”.
Deze week hebben we met diverse sollicitanten gesprekken gevoerd. Eind volgende week weten
we of de sollicitanten kiezen voor IKC NoordRijk.
We hebben er alle vertrouwen in dat wij leuke nieuwe collega’s voor de school zullen aantrekken.
Het leek ons goed u hiervan alvast op de hoogte te houden en uiteraard zullen wij u berichten
zodra wij meer weten.

