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Februari: Terug van weggeweest
Terug naar school!
Maar liefst vijf weken hebben de leerlingen onderwijs op afstand gekregen. Gelukkig mocht
iedereen afgelopen maandag weer naar school, met als bonus een dik pak sneeuw waarmee
heerlijk kon worden gespeeld. We willen alle ouders die zich de afgelopen weken hebben
ingezet om naast het zijn van ouder met vaak nog een eigen baan, ook nog te werken als hulpjuf of -meester. Mede dankzij jullie konden we de draad afgelopen maandag weer soepel
oppakken!

Update plan van aanpak COVID-19
Het heropenen van de scholen moet natuurlijk veilig gebeuren, voor zowel de
leerlingen als de leerkrachten. Na de bekendmaking van het besluit dat de scholen
weer open gingen, is meteen hard gewerkt aan een nieuw plan van aanpak. Door
het snelle handelen van directie, bestuur én MR kon het plan van aanpak ruim
voor de heropening aan alle ouders worden gestuurd. Het plan van aanpak biedt
duidelijkheid, wat leerkrachten veiligheid en zekerheid geeft. De meest recente
versie van het plan van aanpak is ook te vinden via de schoolwebsite.

CITO LOVS en rapporten
Eerder berichtten wij al over de gewijzigde planning. Hier leest u nogmaals over hoe de periode na de
voorjaarsvakantie eruit ziet. De periode van maandag 8 februari tot aan de voorjaarsvakantie is twee weken; een
periode precies groot genoeg om het advies van CITO op te volgen: “Het advies is de
LVS-toetsen pas af te nemen, als je leerlingen weer minimaal twee weken op school zijn.
Er is hier voldoende tijd voor, de LVS-toetsen zijn genormeerd om tot en met maart te
gebruiken.” We starten dus pas met afnemen van de CITO leerlingvolgsysteemtoetsen
na de voorjaarsvakantie, vanaf 3 maart. De afnameperiode loopt tot 19 maart. We
proberen de afnames dagelijks in de ochtenden te plannen en vragen u dan ook
hiermee rekening te houden tijdens het plannen van bezoeken aan tandartsen,
fysiotherapeuten, en dergelijke.
Met de resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem kan het maatwerkplan worden
geüpdatet, waarmee gericht wordt gewerkt aan ieders specifieke ontwikkelingsbehoefte.
De CITO-toetsen bij kleuters zijn een aantal jaar geleden wettelijk afgeschaft. Op Wolters volgen we de kleuters
middels het leerlingobservatiesysteem Bosos. Dit systeem wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Hiervoor
zijn dus geen specifiek geplande momenten; de observaties kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Een rapportage
uit Bosos laat zien welke vaardigheden een kind al beheerst, en welke nog niet. Deze rapportage is tevens het rapport
dat de leerlingen van leerjaar 2 meekrijgen op 26 maart. Ook de leerlingen van leerjaar 3 tot en met 8 krijgen op 26
maart hun rapport. De leerlingen van leerjaar 3 tot en met 8 krijgen bij het rapport ook een uitdraai van de CITO LOVS
resultaten mee.
Aan de hand van het rapport vinden voortgangsgesprekken plaats. Deze zijn gepland op 30 en 31 maart. Over de
exacte tijdstippen en vorm van deze gesprekken wordt later meer informatie gegeven.

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 19 februari is de eerste dag van de Voorjaarsvakantie. De VakantiepasClub
organiseert normaal gesproken een aantal activiteiten voor kinderen. U zult begrijpen
dat dat dit jaar iets anders is, maar toch heeft de VakantiepasClub een overzicht van
activiteiten opgesteld, die in en om het huis te doen zijn. Nieuwsgierig? Kijk op
www.vakantiepas.nl en geef uw kind gratis op! Fijne vakantie alvast!
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Diederik
Juf Charlotte Sanders is bevallen van een zoon: Diederik. Diederik is op 18 januari geboren.
Lieve Charlotte en Cas, enorm gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon!

Herhaalde oproep: Gezocht: vrijwilligers schoolstraat
De Schoolstraat (de buurt rondom Wolters zo autovrij mogelijk houden tijdens haal- en brengtijden) is een groot
succes gebleken. De gemeente heeft ons eerst enigszins overvallen met slecht nieuws. Wethouder Van Asten wil de
huidige verkeersregelaars niet langer bekostigen. De reden hiervoor is dat voor de korte inzet ’s ochtends en ’s
middags toch telkens drie uur inzet betaald moet worden. Wat voor onze scholendriehoek geldt, geldt ook voor de 23
andere schoolstraten in de stad. Kortom: dit is niet langer financierbaar, aldus de gemeente. De drie scholen hebben
hiertegen protest aangetekend bij B&W, waarin wij hebben gewezen op de bijzondere situatie (een paar regelaars die
zorgen voor verkeersveiligheid voor maar liefst 1000 kinderen), maar zonder het gewenste succes.
Wolters heeft het voortouw genomen in het overleg met de gemeente om toch tot een oplossing te komen. De
gemeente bleek erg enthousiast over de effecten van de Schoolstraat en wil (behalve financieren) graag samen met
de scholen de verkeersveilige situatie bestendigen. De gemeente is bereid om te besluiten tot een inrijverbod op de
haal- en brengtijden, als wij ervoor zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn om de hekken te bemannen. Hoe lang
inzet van vrijwilligers nodig is, is onduidelijk.
Kortom, wij zijn op zoek naar vrijwilligers (ca. 3 per klas, zodat wij een “pool” kunnen vormen).
• Inzet bij voldoende grote pool: gemiddeld eens per twee weken ca. een halfuur (tussen 8:15u – 8:45u of
14:15u – 15:00u; op woensdag tussen 12:15u en 12:45u).
• Wanneer: start naar verwachting na de
voorjaarvakantie.
• Onbetaalbare ervaring, met luxe opleiding tot
verkeersregelaar door de wijkagent en uitzicht op veel
blije, fietsende kinderen.
• Hoe: aanmelden
via verkeer@schoolverenigingwolters.nl
De Verkeerscommissie heeft een afspraak gepland met de Montessori Waalsdorp en HSV, om te bezien hoe zij
vrijwilligers werven en in welke mate dit succesvol is.

Adviesgesprekken leerjaar 8
Afgelopen dinsdag 9 februari hebben de leerlingen van leerjaar 8 hun basisschooladvies gekregen. Een spannend en
belangrijk moment, waarmee de stap naar het Voortgezet Onderwijs kan worden gezet. Wij baseren ons advies op alle
gegevens die wij van het kind hebben; methodegebonden toetsen (toetsen van de methodes van rekenen, taal,
begrijpend lezen, etc.), huiswerk, werkhouding, CITO Leerlingvolgsysteem gegevens, betrokkenheid bij lessen,
enzovoorts. Alles bij elkaar zijn dit veel gegevens, wij volgen de leerlingen immers al sinds het moment dat zij bij ons
op school zijn. Uiteraard valt in de eerste leerjaren van de schoolloopbaan nog niet te zeggen welk advies passend is
bij het kind. Echter kan in groep 8, op basis van de resultaten op dat moment én de doorgemaakte groei vanaf
ongeveer leerjaar 6, in combinatie met onder andere werkhouding, interesse voor school en leren en zelfstandigheid,
iets wat zeker in een thuiswerkperiode goed te meten, wel een advies worden vastgesteld.
Het feit dat we de gegevens van de CITO-leerlingvolgsysteemtoetsen van M8 (midden 8) niet kunnen meenemen bij
de totstandkoming van de adviezen ervaren wij niet als een probleem; wij bezitten meer dan genoeg bruikbare
gegevens over onze leerlingen. Tevens worden alle adviezen besproken en vastgesteld door de zogeheten
adviescommissie; een orgaan bestaande uit de groepsleerkrachten van groep 7 en 8, IB’er bovenbouw en directie.
Vanaf aanstaande zaterdag 13 februari kunnen de
leerlingen zich inschrijven op de VO-school van hun
keuze. We wensen de leerlingen veel succes bij het
maken van hun keuze!

