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Agenda 
ma 3 t/m vr 7 februari Voedselbank kraam in het atrium 
ma 10 t/m wo 12 februari adviesgesprekken groepen 8 
do 13 en vr 14 februari studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 17 t/m vr 21 februari krokusvakantie 
ma 24 t/m wo 26 februari studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
vr 28 februari rapport mee 
ma 2 t/m vr 13 maart rapportgesprekken 
wo 18 maart groepen 1 naar kinderboerderij Elsenhove 
vr 20 maart groepen 2 naar kinderboerderij Elsenhove 
di 31 maart t/m do 2 april podiumavonden groepen 2 t/m 7 
 
 

Hoe denkt het team over toekomstbestending onderwijs? 
Vorige week woensdag hebben wij de 
staking in onderwijsland ingeleid met een 
ludieke actie. Middels bedrukte shirtjes en 
een "plofklas" in het atrium, hebben wij 
getracht nog meer aandacht te vragen voor 
de problematiek in het onderwijs. Wij 
hebben letterlijk en figuurlijk over de rug van 
onze leerlingen de leus "Plofklas, mag ik 
ook wat aandacht?" naar buiten gebracht.  
 
Het bericht heeft de nodige aandacht 
gekregen en bij deze willen wij alle ouders 
en leerlingen bedanken voor hun begrip en 
medewerking. De staking is van 
aanmerkelijk belang, en deze ludieke actie past bij zo'n belang. Wij hebben zoveel mogelijk 
vragen proberen te beantwoorden omtrent deze staking en actie. Daarnaast tonen wij begrip 
voor ouders die het niet eens waren met het feit dat wij een politiek statement maakten met 
als middel onze leerlingen.  
 
Donderdag 30 januari was onze school dicht. Dicht voor u, uw kind en bijbehorend onderwijs. 
Als team zijn wij donderdag bijeengekomen om na te denken over de volgende vragen: 

 Wat is de kracht van De Kwikstaart? 

 Wat vraagt het huidige onderwijs van ons als leerkracht? 

 Waarin zou het onderwijs efficiënter kunnen worden? 

 Op welke manier bewaken wij als De Kwikstaart de kwaliteit van ons onderwijs? 
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 Wat zouden wij als De Kwikstaart moeten doen om het onderwijs te bestendigen? 

 In geval van nood…? 
 
Tijdens de voorbespreking van bovenstaande vragen kwamen wij tot de conclusie dat gezien 
de landelijke problematiek en ernstige situaties in de grote steden, onze school de dans tot nu 
toe redelijk goed weet te ontspringen. De gemaakte keuzes in ons onderwijs, onze organisatie 
en personeelsbeleid hebben hiervoor gezorgd. De conclusie: wij kunnen ons tot nu toe 
gelukkig prijzen over de situatie op De Kwikstaart, maar beseffen dat ook wij hiermee te 
maken kunnen gaan krijgen als er niks zal veranderen. 
 
Onze stakingsdag stond dus niet in het teken van "overleven" of "crisis" maar in het teken van 
het verbeteren van ons onderwijs. De samenvatting is te lezen in een bijlage bij deze Kwikflits. 
 

Ouders kunnen inteken voor rapportgesprekken  
Op vrijdag 28 februari 2020 krijgen de leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 het eerste 
rapport mee naar huis. Van maandag 2 maart tot en met vrijdag 13 maart 2020 worden de 
rapportgesprekken gehouden, waarin u als ouder de vorderingen van uw zoon of dochter 
hoort.  
 
Het gesprek gaat ook over zijn of haar algemene ontwikkeling. De rapportgesprekken zijn niet 
bedoeld om problemen te bespreken. In dat geval maken wij een aparte afspraak en plannen 
meer gesprekstijd in. Vanaf vrijdag 7 februari hangt in iedere klas een intekenlijst. Ouders met 
meer dan twee kinderen kunnen morgenmiddag 6 februari al inschrijven. 
 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat prettig vinden) aanschuiven bij 
het gesprek. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verwachten wij samen met hun 
ouders tijdens de gesprekken. De leerkrachten zullen het praatpapier met het rapport mee 
naar huis geven, zodat u thuis kunt bespreken en noteren wat u met de leerkracht wilt 
overleggen. Het praatpapier heeft een belangrijke rol in de gesprekkencyclus en is de 
documentatie waarin de ontwikkelingen worden gedeeld tussen leerling-ouder-leerkracht. 
Vergeet u alstublieft het praatpapier niet mee te nemen naar het rapportgesprek! 
 

De groepen 1 en 2 gaan naar de kinderboerderij  
Het lijkt nog ver weg, maar op woensdag 18 maart gaan de groepen 1 naar de kinderboerderij 
Elsenhove in Amstelveen. Op vrijdag 20 maart gaan de groepen 2. Vindt u het leuk om een 
groepje te rijden en te begeleiden? Het duurt van 8.30 tot 12.00 uur. De intekenlijst ligt in de 
klas van uw kind. De kinderen mogen achterin in een gordel. Een kinderzitje is tijdens een 
schoolexcursie niet verplicht. 
 
 


