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Weer helemaal open op 8 juni 
 
Zoals u heeft gehoord gaan we 8 juni weer volledig open. Op basis van het nieuwe protocol van de PO-raad hebben wij 
bekeken in hoeverre het nodig is om  ons huidige protocol aan te passen. Een korte blik laat zien dat het geen grote 
veranderingen zullen zijn. De start van de dag en de tijden waarop we uitgaan blijven zoals het nu is. Alleen de 
vrijdagmiddag is voor de groepen 1/ 2 en 3 weer een vrije middag.  
In het protocol van de PO-raad wordt aangegeven dat waar dat mogelijk is de groepen zoveel mogelijk gescheiden moeten 
blijven. Wij zien hier nu de hele klassen weer in de school zijn geen mogelijkheid voor. De bewegingsruimte is zodanig 
beperkt dat dit niet lukt. Hierbij is van groot belang dat wij zo snel mogelijk door u op de hoogte worden gebracht bij een 
vermoeden van Covid-19 binnen uw gezin. Wanneer wij hiervan signalen krijgen kunnen wij hier meteen actie op 
ondernemen door zo strikt mogelijk de groepen uit elkaar te houden. 
Wanneer binnen 1 klas 3 kinderen ziek zijn zullen wij de GGD op de hoogte brengen. Zij zullen in dit geval aangeven wat wij 
moeten doen. Om dit goed te kunnen doen hebben wij meer informatie van u nodig als uw kind ziek is. Graag ontvangen wij 
bij het ziekmelden de klachten die uw kind heeft. Op deze manier kunnen wij de GGD indien nodig direct van goed informatie 
voorzien. 
In de andere bijlage vinden jullie het aangepast protocol. Ook deze keer willen wij jullie vragen dit zorgvuldig te lezen zodat 
we  deze stap, net als de afgelopen periode zo goed lukte, samen kunnen maken.  
 
 

Rapporten vanaf groep 2 
De afgelopen periode is natuurlijk heel anders gelopen dan wij allemaal hadden verwacht. Wij hebben de kinderen 
gedurende een behoorlijke tijd alleen van afstand gezien en digitaal lesgegeven. Deze bijzonder periode vraagt om een 
bijzonder rapport dat de herinnering aan deze periode in stand houdt. Het eindrapport van dit schooljaar gaat er als volgt uit 
zien; 
Het rapport bestaat uit vier delen: 
Deel 1: Schrijven/maken de leerlingen zelf. Hoe hebben ze deze periode ervaren en hoe hebben ze de leerkrachten en 
ouders in deze nieuwe rol ervaren. 
Deel 2:Schrijven de leerkrachten. 
Deel 3: schrijven de ouders. Wij denken dat de manier waarop jullie deze tijd hebben ervaren en wat je hebt gezien van de 
kinderen waardevol is om vast te leggen. 
Deel 4: schijven de vakleerkrachten. 
 
Het deel dat we aan jullie willen vragen om te schrijven komt deze week nog mee naar huis. De leerkracht zal aangeven 
wanneer het weer wordt terug verwacht op school. 
Om dit alles te kunnen laten slagen hebben we natuurlijk wel de rapporten op school nodig. Dus mocht dit nog bij u thuis 
liggen, geef het dan zo snel mogelijk mee naar school!! 
 

 Cito toetsen in juni 
AVI/DMT en cito van het leerlingvolgsysteem 
 
Normaal gesproken worden rond deze tijd altijd de cito toetsen van het leerlingvolgsysteem(LVS) afgenomen. Dit zijn de LVS 
toetsen en de AVI en DMT ( hoe snel kan je woordjes lezen in 3 minuten) toetsen.  
We hebben de afgelopen weken met elkaar, binnen het team en het MT, nagedacht of we deze toetsperiode nu door willen 
laten gaan. Daarnaast hebben we advies ingewonnen bij collega’s, bij Cito en de discussies gevolg op de verschillende fora.  
Hieruit wordt in ieder geval één ding duidelijk: de meningen verschillen. 
Voor ons is steeds de centrale vraag hoe wij de onderwijstijd die we tot de zomer nog hebben zo goed mogelijk kunnen 
inzetten voor de kinderen.  



 

  

 
 
Alle voors en tegens afwegende hebben we het volgende  besloten: 
- We nemen nu wel de AVI en DMT toetsen af bij alle kinderen die nog niet de AVI toetsen uit zijn.  
- De Cito LVS toetsen die voor deze periode gepland stonden komen voor alle kinderen te vervallen. 
We willen de de tijd die ons dit schooljaar rest gebruiken als  lestijd en om na 8 juni weer te ervaren hoe het is om samen 
een groep te zijn. 
Vanuit Cito hebben wij de mogelijkheid om de LVS toetsen 4 weken na de zomervakantie te laten plaatsvinden omdat zij de 
meetlat hebben aangepast. Hierover hebben we het volgende besloten: 
- Voor de komende groepen 4, 5 en 6 slaan we deze toets over. Ook deze periode is de lestijd en de tijd samen in de 

groep het belangrijkste en door middel van de methode toetsen kunnen we goed de ontwikkeling van de kinderen 
volgen. 

- Voor de komende groepen 7 en 8 ligt dit anders vanwege het VO adviestraject dat loopt vanaf groep 6.Vanaf week 4 na 
de vakantie doen we in deze groepen de LVS toetsen. 

 
We hebben ook over de oudergesprekken nagedacht en die houden we zoals gebruikelijk is in deze periode. De leerkracht 
stuurt de ouders van de kinderen waar zorg is een uitnodiging voor een (digitaal)gesprek. Maakt u zich zorgen? Neem dan 
vooral zelf even contact op met de groepsleerkracht. 
Aan het begin van het schooljaar hebben we zoals gebruikelijk de kennismakingsgesprekken voor de kinderen en ouders. 
Voor volgend schooljaar zouden de oudergesprekken dan pas weer in februari plaatsvinden. Wij vinden dat een hele lange 
periode en bekijken op dit moment hoe we dit nog anders kunnen doen. 
 
De leerlingen van de huidige groepen 7 ontvangen tegelijk met het kennismakingsgesprek begin groep 8 hun voorlopig 
schooladvies. De leerkrachten van de groepen 8 kennen de kinderen al goed waardoor het  vroege tijdstip van dit eerste 
advies gesprek aan het begin van het schooljaar geen enkel probleem is. 
 
 

 Ontwikkeling van de basisbouw 
Twee jaar geleden zijn wij gestart met het vormen van de basisbouw door de groepen 3 te verhuizen dichterbij de groepen  
1/ 2. Het hoofddoel hiervan was het spelend leren ook in de groepen 3 een grotere rol te laten hebben zodat de overgang 
van groep 2 naar groep 3 minder ingrijpend wordt voor de kinderen. Onderzoek laat zien dat je door middel van spel, jonge 
kinderen uitstekend bepaalde vaardigheden aan kunt leren. Het blijft niet alleen bij het aanleren van vaardigheden, je kunt 
ook heel goed de taal - en rekenontwikkeling stimuleren of de motoriek verfijnen (Van Oers, 2010). Speciale lessen zijn niet 
nodig, de leermomenten ontstaan in spel en interacties en kunnen betekenisvol worden gemaakt door met de kinderen mee 
te spelen, daarbij voor te doen en belangrijke handelingen te benoemen. 
De belangrijkste bevindingen uit de literatuur, die gerelateerd zijn aan de werkwijze met kinderen uit groep 3, hebben 
betrekking op het concentratievermogen en de bewegingsbehoefte. Jonge kinderen kunnen zich langdurig concentreren als 
het gaat om een taak die ze zichzelf gesteld hebben. Dat lukt minder goed als er een taak opgelegd wordt. Daarbij hebben 
jonge kinderen een grote bewegingsdrang en behoefte tot manipulatie met materialen. 
In de huidige vorm is het niet mogelijk om in de groepen 3 meer tot spelend leren te komen naast het leren van alle letters, 
schrijven, lezen en rekenen. De groepen zijn te groot om dit sneller te kunnen doen. 
Naar aanleiding hiervan zijn we op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de basisbouw anders te organiseren zodat dit wel 
mogelijk wordt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs in andere klassen. 
 
Hierbij zijn we gekomen tot de volgende ontwikkeling van de basisbouw: 
- We gaan van 5 groepen 1/ 2 naar 4 groepen 1/ 2. Tot de kerst krijgen deze groepen ook 4 jarigen erbij daarna niet 

meer. Dit betekent dat aan het schooljaar de groepen ongeveer 21 leerlingen hebben en doorgroeien naar ongeveer 26 
leerlingen. 

- Vanaf januari starten we met een groep 0. In deze groep komen de kinderen die vanaf dat moment starten op school. 
Zij vormen een kleine groep en kunnen rustig wennen aan de manier waarop alles gaat. 
 
 



 

  

 
 

- De leerkracht die hierdoor de eerste helft van het schooljaar vrijkomt is de derde leerkracht bij de groepen 3 tot de kerst. 
Hierdoor wordt het mogelijk om in drie groepen te werken en de kinderen meer op hun eigen niveau aan te kunnen 
spreken. Ook zal het mogelijk zijn om meer mee te doen met het thema van het spelend leren. 

 
Deze verandering betekent dat de 10 leerlingen van groep 1  uit de klas van Sharon en Suzanne komend schooljaar in een 
van de andere groepen 1/2 zullen starten. De ouders uit de klas van Sharon en Suzanne horen eind volgende week in welke 
groep hun zoon of dochter geplaatst wordt. Het fijne van de basisbouw is dat de kinderen eigenlijk alle juffen en meester al 
kennen dus de stap niet zo groot zal zijn. 
 
 

Belangrijke data 
 
8-12 juni alternatief schoolreisje groepen 8 
Woensdag 1 juli: afscheid van de groepen 8 
Helaas kan de eind picknick dit jaar niet doorgaan. Het is in juni helaas niet toegestaan om met zoveel mensen bij elkaar te 
komen. 
 
 
 

Personele zaken 
 
18 mei is de zoon van Mirte geboren. Hij heet Moos en het gaat gelukkig goed met beide. Ze genieten volop van de tijd 
samen. 
 
Vorige week heeft Tim ons laten weten dat hij een andere baan heeft gevonden. Hij gaat werken op het ROC om zelf 
leerkrachten op te leiden. Het was een grote wens van hem om deze stap te kunnen maken. We zijn blij voor Tim dat hij 
deze kans heeft en ook behoorlijk aangeslagen dat hij de WSV gaat verlaten. Ook hij geeft aan dat hij het erg jammer vindt 
om weg te gaan maar dat deze stap voor hem belangrijk is. We gaan op een goede manier samen met de kinderen afscheid 
nemen van Tim. 
 
Wij zijn meteen op zoek gegaan naar een nieuwe leerkracht bewegingsonderwijs en zijn weer blij dat het mooie filmpje van 
de school online staat. Mocht u mensen weten die interesse hebben voor deze functie dan kunt u ze via deze link de tekst 
sturen. 
 
De formatie voor volgend jaar zullen we in de loop van volgende week met u delen. 
 
Mocht u vragen hebben, weet ons te vinden via de mail op directie@wsv.espritscholen.nl of tijdens ons telefonische 
spreekhalfuur iedere woensdag vanaf 9 tot 9.30 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hanneke Kampen en Sandra Mens 

http://www.werkenbijespritscholen.nl/nl/Vacature/Details/160127/leerkracht-bewegingsonderwijs-wsv.html
mailto:directie@wsv.espritscholen.nl

