
 
 

 

 

Nieuwsbrief 10        16 februari 2021 
 

Vogelhuisjes 

MBF heeft een voederhuisje gemaakt voor de vogels. Het meegebrachte zaad is per kind 

afgewogen en in een zakje meegenomen. We moesten wel de som 3800 gram delen door 27 

uitrekenen en daarna afwegen op een keukenweegschaal. 

De vogels worden goed verwend. 

 

 

 

 Voorjaarsvakantie en Administratiedag maandag 15 maart 

De voorjaarsvakantie voor de kinderen is dit jaar van zaterdag 20 februari tot en met zondag 28 

februari 2021.  

Maandag 15 maart is een administratiedag; de leerkrachten zijn deze dag aan het werk, terwijl de 

school voor de kinderen gesloten blijft. 

De studiemiddag van vrijdag 19 februari is vervallen. De kinderen kunnen deze dag de hele dag 

naar school.  

 



 
 

Uitkomst vragenlijst oudertevredenheid. 

De afgelopen periode hebben we u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Bedankt!  

Het gemiddelde cijfer van alle vragen is een 7,5. Hier zijn we heel blij mee.  

Hieronder kunt u per vraag zien hoe er gescoord is. 

 

Hoe tevreden zijn ouders over de school, uitgesplitst naar vraag: cijfer: 
Schoolklimaat 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,4 

Hoe veilig voelt u kind zich op school? 8,7 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak op school? 7,9 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers op school? 7,6 

Onderwijsleerproces 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 7,3 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 6,9 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om maximaal te ontwikkelen? 6,5 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 7,9 

Informatie en communicatie 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat op school gebeurt? 7,5 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u over uw kind krijgt? 6,6 

Rapportcijfer 

Welk rapportcijfer geeft u de school? 7,7 

 

Ik wil u bedanken voor het invullen van de vragenlijst.  

We hebben deze vragenlijst ingezet om te kijken waar we ons nog kunnen verbeteren.  

De directie heeft samen met de MR besloten dat we de volgende twee vragen als leidraad  gaan 

gebruiken om de tevredenheid te verbeteren: 

● Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om maximaal te ontwikkelen?  

● Hoe tevreden bent u over de informatie die u over uw kind krijgt? 

De MR zal samen met de leerkrachten weer een korte vragenlijst gaan maken waarin u aan kunt 

geven wat u mist, wat u heel goed vindt of waarom u hier minder tevreden over bent.  

U zal binnenkort deze vragenlijst via een google forms ontvangen.  

 

Wat doet u als uw kind te laat is of eerder weg moet? 

- Als ouder mag u de school niet in. Alleen in noodgevallen, en dan met een mondkapje op. 

- Bel de school als u de leerkracht nodig hebt. 

- Maak een goede afspraak over hoe laat u uw kind komt halen als het eerder weg moet. 

- Iets te laat met brengen? Neem dan buiten afscheid en stuur uw kind de school in. 

 

 

Moestuinen voor groep 4  

Alle kinderen van groep 4 zijn aan de beurt om te gaan werken in de schooltuinen.  

Deze liggen aan de achterzijde van de school. We hebben 10 vakken waarin de kinderen kunnen 

gaan zaaien, onderhouden, voeden en natuurlijk oogsten.  

Per groepje zijn er gemiddeld 7 kinderen, zij gaan op roulatie met 2 ouders aan de slag.  

In de schuur op het onderbouwplein is gereedschap aanwezig. 

Welke ouders willen helpen? Een groepje komt gemiddeld 6 x aan de beurt.  

Het tijdstip is of in de ochtend of in de middag 1,5 uur. Het streven is om half maart te beginnen.  

U kunt zich opgeven bij Bianca Wijnolts of bij de leerkracht van uw kind.  



 
 

Thuiswerk 

Wanneer uw kind verkouden is mag uw kind nu even niet naar school.  

Uw kind kan dan wel thuis schoolwerk doen.  

Uw kind kan zelf inloggen op de classroom. Hier staan allerlei opdrachten om te doen.  

Voor kinderen van midden- en bovenbouw kunt u ook het boek van rekenen en lezen ophalen.  

Bespreek met de leerkracht van uw kind wanneer u dit komt halen. 

Wanneer uw kind ziek is, wordt er geen werk klaargelegd; dan moet u kind eerst beter worden.  

 

Verslagmap inleveren. 

Heeft u nog een verslagmap thuis?  

Graag vóór de voorjaarsvakantie inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. 

 

Gesprekken met ouders in de onderbouw 

Nu de school weer open is pakken we ook de oudergesprekken weer op.  

De gesprekken zijn telefonisch of via een MEET. Zodra u van de leerkracht een uitnodiging krijgt 

voor een gesprek kunt u uw voorkeur voor het een of juist het ander aangeven. 

Is uw kind normaal gesproken in februari aan de beurt voor een verslag dan zal dat dit jaar iets 

later zijn. We willen de vaardigheden van de kinderen immers goed in beeld hebben voordat we er 

een verslag over schrijven.  

 

Gesprekken groep 3 t/m 7 

In de maand maart  krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 7 de verslagmap mee naar huis.  

Alle ouders krijgen een gesprek met de leerkracht. Dat is dit jaar telefonisch of via een MEET in 

verband met Corona. Deze 15-minuten gesprekken vinden plaats tussen 8 en 21 maart 2021.  

Na de voorjaarsvakantie ontvangen de ouders van groep 3 t/m 7 van de leerkracht een uitnodiging 

voor het gesprek. Let op: de uitnodiging voor de MEET wordt verstuurd naar het e-mailadres van 

uw kind. 

De ouders van groep 8 hebben afgelopen weken al een gesprek gehad over het advies van hun 

kind.  

 

In de verslagmap van uw kind vindt u:  

● uitslagen van toetsen gemaakt in de periode september-maart  

● talentenkaart van het kind 

● eigen werkje of foto van het kind 

 

Tijdens het gesprek zal de leerkracht toelichting geven op deze onderdelen. U kunt het vooraf 

lezen zodat u alvast op de hoogte bent.  

 

 

 

IEP LVS 

Onze school werkt  met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel.  

Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen, zo wordt 

er ook gekeken naar leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen. IEP 

noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich 

voelt. Met andere woorden een completer beeld van het kind.  

 

 



 
 

Hoofd 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 maken 2 keer per jaar een toets taalverzorging (spelling), 

rekenen en lezen. De toetsen worden niet meer klassikaal gedaan. De kinderen maken de toets 

wanneer ze de leerstof beheersen of er zijn 6 maanden voorbij. Alle kinderen hebben hun eerste 

toets voor 1 maart (i.v.m. de lockdown dit jaar iets later) gemaakt en maken voor 1 juli de tweede 

toets.  

 

 

 

 

 

Hart en Handen 

 

Leeswijzer talentenkaart en toetsen voor ouders: 

 

groep 3-4-5  

https://drive.google.com/file/d/134VfRYgVgfLIQ8YwJqaoRjhoZxv0nNP-/view?usp=sharing 

 

groep 6-7-8

https://drive.google.com/file/d/1BVM6iUMGNnvqRBjv7rVJmRr2Mm-p3Ccb/view?usp=sharing  

 

Wanneer u meer informatie wilt over IEP: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RxTuqWrOueI&feature=emb_title 

 

 

IEP toetsen uitleg voor ouders groep 3  

Voor alle ouders van groep 3 is er op woensdag 3 maart van 11.00-12.00 uur via de MEET een 

uitleg over hoe u de resultaten van de IEP-toetsen kunt lezen. Dit is een algemene bijeenkomst. 

De toetsen van de leeraanpak, sociaal-emotionele 

ontwikkeling en creatief vermogen worden alleen 

gemaakt wanneer we meer duidelijkheid willen over 

deze onderwerpen.  Deze zelfevaluaties vullen de 

leerlingen zelf in op de computer.  

De resultaten geven wij weer in spindiagrammen. Ze 

bieden de leerling aanknopingspunten om samen met 

de leerkracht en/of ouders, doelgericht te werken aan 

zijn of haar ontwikkeling.  

De leerkracht zal u in het oudergesprek verder uitleg 

geven over het spindiagram.  

 

https://drive.google.com/file/d/134VfRYgVgfLIQ8YwJqaoRjhoZxv0nNP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVM6iUMGNnvqRBjv7rVJmRr2Mm-p3Ccb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RxTuqWrOueI&feature=emb_title


 
 

Hier gaan we niet de individuele vragen per kind beantwoorden. Voor individuele vragen heeft u 

een afspraak met de leerkracht van uw kind in maart. 

Wilt u deelnemen aan de MEET over de IEP toetsen dan kunt u mailen naar 

directie-md@jan-vermeer.nl , dan sturen we u een uitnodiging. 

 

Gevonden voorwerpen 

Deze gevonden voorwerpen liggen in de teamkamer van de school.  

Wanneer er iets van uw kind bij zit kan uw kind dit ophalen bij Duco.  

 

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


