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Agenda 
ma 26 oktober t/m do 5 november voortgangsgesprekken 
vr 6 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
vr 4 december Sinterklaasviering 
vr 18 december kerstviering, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 21 december t/m v 4 januari kerstvakantie 
ma 4 januari studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
 
 

Sinterklaas en kerst in coronatijd 
Gisteravond heeft minister De Jonge tijdens het persmoment gezegd dat we ermee rekening 
moeten houden dat de aangescherpte coronamaatregelen van kracht blijven tot en met 
december. Dit maakt dat wij als school daarop moeten anticiperen. We willen binnen de 
school de festiviteiten zoveel mogelijk doorlaten gaan. Wat gelukkig ook kan, maar wat wel 
veel aanpassing vraagt.  

Sinterklaasviering 
Hij behoort tot de oudsten, valt in de risicogroep, maar heeft wel gezegd dat hij graag naar 
school wil komen. Toch zullen we ook hier aanpassingen moeten aanbrengen. We weten dat 
Sinterklaas op vrijdag 4 december de school komt bezoeken. We weten ook dat de groepen 5 
tot en met 8 weer surprises gaan maken. We zullen waarschijnlijk tot 12.30 uur doorgaan en 
daarna zijn de leerlingen vrij. Meer nieuws hierover volgt na het overleg in Teams met de 
Goedheiligman. De uitkomst krijgt u via de Kwikflits.  

Kerstviering 
Voor de kerstviering betekent dit dat de aanpassingen zitten in de momenten waarop ouders 
altijd een rol spelen: het versieren van de school, het brengen van het kerstdiner voor de 
leerlingen, de ouders die tijdens het kerstdiner “overblijven” onder het genot van Glühwein en 
soep en daarna helpen met opruimen.  

Dit jaar zal kerst nog meer lading krijgen, samen, maar toch apart. We gaan de school wel 
mooi in kerstsfeer brengen, maar nu met het team en niet met ouders. Het kerstdiner kan dit 
jaar niet doorgaan. Kerst wordt op school gevierd op de vrijdagochtend 18 december 2020. 
Hoe we dat uitvoeren, dat zijn we nu aan het uitdokteren. Als we als team de kerstversiering 
weer opbergen, dan is dat hopelijk voor een spetterende kerst van 2021.  
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Leerlingtevredenheidsonderzoek in de groepen 5 tot en met 8 
Begin november vindt het jaarlijkse leerlingtevredendheidsonderzoek plaats in de groepen 5 
tot en met 8. Het onderzoek wordt uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. De 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 zullen op school een online vragenlijst invullen, 
waarbij zij kunnen aangeven hoe (on)tevreden zij zijn met (onder andere) het onderwijs, de 

sociale veiligheid en voorzieningen. Met dit 
onderzoek willen we een goed beeld krijgen 
van wat de leerlingen vinden van onze school. 
De uitkomsten zullen we gebruiken om de 

school verder te verbeteren.  
 
Privacy 
DUO Onderwijsonderzoek & Advies waarborgt de privacy van de leerlingen als volgt: 
• De leerkracht/school krijgt de antwoorden van de individuele leerlingen niet te zien. 
• DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle leerlingen en zorgt 

ervoor dat hun mening niet bij anderen terecht komt. De ingevulde antwoorden in de 
vragenlijst gaan rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het bestand 
met de antwoorden van de leerlingen wordt niet aan de school afgestaan. Bovendien 
zorgt DUO Onderwijsonderzoek & Advies ervoor dat individuele leerlingen in het rapport 
niet herkenbaar zijn. De antwoorden van de leerlingen worden nooit gekoppeld aan de 
naam of andere persoonsgegevens van de leerling.  

• DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt volgens de strikte eisen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

 
Afmelden 
Wanneer u niet wilt dat uw kind deelneemt aan het leerlingtevredenheidsonderzoek, dan kunt 
u uw kind afmelden door een mail te sturen naar info@dekwikstaart.nl met vermelding van de 
naam en de groep van uw kind. Uw kind zal de vragenlijst dan niet invullen. Als u uw kind wilt 
afmelden ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020. 
 
Vragen 
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan staat Corinne van Houwelingen (de 
projectleider van DUO Onderwijsonderzoek & Advies) u graag te woord. Zij is bereikbaar via 
het telefoonnummer 030-2631084 of per e-mail: to@duo-onderwijsonderzoek.nl.  
 

Groepen 2 gaan zelfstandig naar binnen  
Afgelopen weken hebben wij gekeken hoe we alle verkeersstromen zo optimaal mogelijk 
kunnen maken. Ook willen we de leerlingen bij slecht weer niet onnodig buiten laten staan. 
Daarom zullen de leerlingen van de groepen 2 vanaf maandag zelf naar binnenlopen door de 
hoofdingang en in het atrium verzamelen. De leerkracht loopt daarna met de groep naar het 
lokaal. Er staat altijd één leerkracht van de groepen 2 bij de hoofdingang om leerlingen naar 
binnen te begeleiden, om traktaties aan te nemen of om mogelijke korte vragen te 
beantwoorden.  
 

Aanpassing datum afname CITO-toets begrijpend lezen 
De afgelopen maanden hebben we het niveau van uw kind in 
kaart gebracht met de zogenaamde CITO toetsen in de groepen 
3 tot en met 8. Voor de leerkracht zijn toetsen belangrijk om een 
goed beeld te krijgen van wat uw kind beheerst of nog niet 
beheerst. Aan de hand van de toets kan dan een passend 
onderwijsaanbod worden gegeven. 
 
In juni 2020 zijn de toetsen afgenomen van spelling en rekenen 
en wiskunde. In september 2020 is vanwege de coronacrisis, de 
toets begrijpend lezen afgenomen. We hebben, na overleg met 
het bestuur en de intern begeleiders binnen Wijzer aan de 
Amstel, besloten om de uitkomst van deze begrijpend lezen 
toets, te dateren op afgelopen juni. We doen dit omdat er anders 
een vertekend beeld ontstaat van wat uw kind daadwerkelijk beheerst. 
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Dit besluit hebben wij ook voorgelegd aan de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie heeft 
aangegeven deze zienswijze te ondersteunen en heeft haar instemming gegeven aan dit 
besluit. Vanaf januari 2021 wordt uw kind weer conform de toetskalender in beeld gebracht en 
worden de juiste data weer ingevoerd en gehanteerd. 
 
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Boudewjin 
van Stuijvenberg of Claudia van der Meer.  
 

Hoe kan mijn kind thuiswerken? 
Als uw kind niet naar school kan, bijvoorbeeld doordat het in quarantaine moet blijven of 
doordat wij geen vervanging van een zieke leerkracht kunnen regelen, dan kan uw kind thuis 
aan het werk in Zuluconnect.  
 
ZuluConnect, hoe werkt digitaal thuiswerken? 
ZuluConnect biedt oefenstof aan waarvan de leerlingen de instructie op school hebben gehad. 
Dit geldt voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 voor rekenen (Wereld in Getallen) en 
taal/spelling (Staal). De leerlingen hebben de inloggegevens in september op papier 
ontvangen. Alle leerkrachten zullen de omgeving open zetten voor het geval dat het nodig is.  
 
Gynzy Kids 
Daarnaast is het icoontje van “Gynzy Kids” te zien in het beginscherm van ZuluConnect. Ook 
Gynzy Kids is gelinkt aan onze methodes. Ook kan het zijn dat de leerkracht “De Werelden” 
openzet voor uw kind. Hier kan uw kind dan adaptief in de reken-, taal- en spellingwereld 
werken. Gynzy Kids is beschikbaar voor de groepen 1 t/m 8. 
 
Mocht u hierover vragen hebben, stel ze dan gerust in een mail aan de leerkracht van uw kind. 
 


