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WoltersWetensWaardigheden

Maart: Voorjaar, Voortgang, Vooruit!
Rapporten en voortgangsgesprekken
Op vrijdag 26 maart krijgen de leerlingen van groep 2 tot en met 8 hun rapport. Bij het rapport
van leerjaar 3 tot en met 8 zijn de resultaten van de meest recente resultaten van het Citoleerlingvolgsysteem bijgevoegd. Het rapport van leerjaar 2 is een overzicht van de laatste
observaties in het volgsysteem Bosos. De kinderen mogen vast hun rapportmap mee naar
school nemen; voor nieuwe leerlingen ligt er een map klaar op school.
De voortgangsgesprekken vinden plaats op dinsdag 30 maart tussen 15:00 uur en 18:00 uur en
op woensdag 31 maart tussen 17:00 uur en 20:00 uur. Deze gesprekken zijn voor leerjaar 1 tot
en met 7. De gesprekken worden, net als in november gepland via de gespreksplanner van
Parro. De gespreksplanner wordt maandag 22 maart om 15:00 uur geopend door de
leerkrachten. Wij hechten waarde aan het fysiek voeren van deze gesprekken, en kunnen binnen de geldende
maatregelen, richtlijnen en restricties de gesprekken op locatie organiseren; er mag per gesprek één ouder naar
binnen, maximaal 10 minuten voor aanvang van uw gesprek, bij deze ouder wordt triage afgenomen, de ouder dient
zijn/haar handen te ontsmetten bij binnenkomst, de ouder draagt in de gangen een mondneusmasker, de ouder raakt
niets aan; geen stoelen, trapleuningen, deurklinken, etc., de ouder volgt het eenrichtingsverkeer in het gebouw en de
ouder gaat na het gesprek direct naar huis. Uiteraard is het mogelijk de andere ouder bij het gesprek aanwezig te
laten zijn middels een videoverbinding, deze wordt dan door de andere ouder opgezet. Uiteraard bieden wij ook de
mogelijkheid tot het digitaal voeren van het voortgangsgesprek. Indien u dit liever hebt, neem contact op met de
groepsleerkracht(en) van uw kind(eren), zodat dit voor een ander moment kan worden georganiseerd.

Thuiswerken door leerlingen
Door veel leerlingen wordt thuis extra gewerkt met de oefensoftware van school, ook als ze
niet ziek zijn of in quarantaine zitten. De leerlingen hebben in de thuiswerkperiode allemaal
ingelogd in de software via portal.miloo.online met hun Office365-account. Voor de
leerlingen van leerjaar 5 tot en met 8 geldt, dat dit thuis nog steeds werkt, mits ze hun
wachtwoord weten. Voor de leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4 geldt dat het wachtwoord
van hun Office365-account na de thuiswerkperiode weer is gerest, omdat zij hiermee inloggen op desktop pc’s op
school, in de lokalen en het computerlokaal. Indien deze leerlingen thuis willen oefenen met de schoolsoftware,
dienen zij deze te bereiken via basispoort: thuis.basispoort.nl. Een gesprek met de leerkracht via het account van uw
kind is dan ook vaak lastig te plannen, omdat het wachtwoord is gereset.

Vacature bestuur Schoolvereniging Wolters
Het bestuur van Schoolvereniging Wolters is op zoek naar een nieuw lid ‘Toezichthoudend
bestuurder’, dat zich met inachtneming van de ‘Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs’ wil inzetten voor de vereniging. Er wordt gezocht naar een Lid Bestuur dat een of
meerdere kinderen bij de schoolvereniging heeft ingeschreven en bereid is zich bij voorkeur
twee termijnen (6 jaar) maar ten minste één termijn (3 jaar) als bestuurslid in te zetten. Dat
betekent dat ten minste 1 kind van het nieuw aan te trekken Lid Bestuur het liefst 6 jaar,
maar in ieder geval 3 jaar, leerling van de schoolvereniging is.
Bekijk het volledige profiel en de sollicitatieprocedure hier!

Oudertevredenheidsonderzoek
Eerder deze week ontving u een uitnodiging om deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek, met daarbij het verzoek indien u meer input wil geven,
dit schriftelijk te doen door te reageren op de uitnodiging.Binnenkort wordt op school bij
leerlingen van groep 6 tot en met 8 de leerlingtevredenheidsenquête afgenomen. Wij
gebruiken de uitkomsten van deze onderzoeken om onszelf als organisatie als geheel te
evalueren en tegelijkertijd te bezien waar aandachtspunten en kansen liggen. We
houden u op de hoogte van de uitkomsten; deze worden gepubliceerd via de pagina van
Schoolvereniging Wolters op Scholen op de Kaart en ook in een latere editie van deze
nieuwsbrief zullen de uitkomsten worden gedeeld.
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Verkiezingen
Eerder deze week berichtten wij over de aanstaande verkiezingen, op 17 maart: Gemeenten
organiseren verkiezingen en het onderwijs maakt kinderen wegwijs in onze samenleving.
Beide zijn daarmee dragers van onze democratie. Ze werken dan ook vanouds samen bij
verkiezingen. Op woensdag 17 maart zal Wolters dan ook weer dienen als stemlokaal voor
de verkiezingen. Middels dit bericht lichten wij u in over de gang van zaken rondom het
stembureau die dag. Er is hierover meerdere keren uitgebreid en nauwkeurig gesproken met
de gemeente.
Het stembureau is in de speelzaal, de kleine gymzaal op de begane grond. Stemmers mogen,
met een maximum aantal tegelijk naar binnen, via de achterdeur, die te bereiken is via de
fietsenstalling achter de school. Een beveiliger staat bij de ingang om toe te zien op de genomen maatregelen. Na het
stemmen verlaten de kiezers het stembureau door dezelfde achterdeur, en gaan via de andere baan in de
fietsenstalling terug naar de openbare weg.
Om het stembureau en de school volledig van elkaar te splitsen wordt een aantal extra maatregelen genomen. Zo
kunnen stemmers niet verder het gebouw in dan strikt noodzakelijk, door in het gebouw een afrastering te plaatsen
vlak na de ingang van het speellokaal. Tevens gaan wij kinderen vragen hun fietsen op het voorplein te parkeren,
zodat zij niet in aanraking komen met stemmers. Specifiek hierom vragen wij u, indien mogelijk, uw kind(eren) lopend
naar school te laten komen.
De gemeente draagt zorg voor schoonmaak van het stemlokaal vóórdat het weer fungeert als onderdeel van de
school, op donderdagochtend.

Corona-update
Graag brengen wij ook hier nogmaals ons plan van aanpak ten aanzien van COVID19 onder de aandacht. Met name punt 39 uit het plan is van belang om fysiek
onderwijs op school zo goed en lang mogelijk te kunnen continueren.
Voor alle leerlingen geldt:
• Testen mag en is daarnaast een dringend advies.
• Het kunnen overleggen van een negatieve testuitslag is niet voldoende om weer
terug te mogen komen naar school.
➢ Specifiek geldt: Pas als leerlingen klachtenvrij zijn, mogen zij weer naar school.

OOL-middag
Donderdag 1 april staat de eerstvolgende schoolbrede OOL-middag op het
programma. Alle leerlingen gaan aan de slag met een les ‘Onderzoekend en
Ontwerpend Leren’ binnen hetzelfde thema, maar wel toegespitst op het niveau van
ieder leerjaar. Het thema deze keer is Pasen. Voorbeelden van onderzoeksvragen en
opdrachten kunnen zijn: Is een puur chocolade ei zwaarder dan een melkchocolade
ei? of Ontwerp een machine waarmee eieren worden geverfd, zonder dat ze breken.
Het kan zijn dat de groepsleerkracht via Parro vraagt kosteloos materiaal te
verzamelen, bij voorbaat wederom veel dank voor alle hulp daarbij!

Continuiteit Onderwijs
Schoolvereniging Wolters heeft een breed onderwijsteam, bestaande uit onder
andere groepsleerkrachten, vakleerkrachten, leerkrachtondersteuners en IB’ers.
Als een groepsleerkracht afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, kan deze vaak,
vooralsnog altijd gelukt, worden vervangen door een leerkrachtondersteuner of
IB’er. Het is in de afgelopen periode voorgekomen dat alle vier onze
leerkrachtondersteuners, Kaat, Nienke, Vivian en Kristel op dezelfde dag voor een
groep hebben gestaan door afwezigheid van de groepsleerkracht. Wij zijn blij en
trots dat het onderwijsproces van alle leerlingen dagelijks gecontinueerd kan
worden door onder andere hun flexibiliteit. Daarnaast is het ook erg fijn dat een ‘invaljuf of -meester’ altijd een
bekende is, omdat deze uit het schoolteam zelf is. Het kan dus voorkomen dat uw kind thuiskomt met een verhaal
over een andere juf; wees dan alstublieft gerust, dat is op Wolters eigenlijk altijd een bekende!

