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TITUSTAAL 

 
 

IN DEZE TITUSTAAL:  

• Scholen weer open, wel nog steeds maatregelen 

• Nieuwe collega in groep 7b 

• Bokstrainingen op de Titus 

• Nieuw GMR-lid 

 

Beste ouders,  

Een nieuw jaar met nieuwe kansen…. Maar ook nog steeds Corona-maatregelen en beperkingen op school. 

We zijn wel heel blij dat de school open gaat na de kerstvakantie. We hadden ons al voorzichtig voorbereid 

op onderwijs-op-afstand, maar gelukkig kunnen we die plannen in ieder geval voorlopig even in de la laten 

liggen. De komende tijd gaan we bij alle groepen (behalve bij de kleuters) toetsen afnemen om te kijken 

wat de groei is geweest over de afgelopem maanden. Voor ons een belangrijk meetmoment om de 

effectiviteit van ons onderwijs te peilen, zeker met periodes van schoolsluitingen en klassen in quarantaine. 

Na de toetsen zullen we de rapporten opstellen en deze worden besproken met ouders en kinderen in de 

maand maart. 

Voor groep 8 loopt dat traject altijd iets anders in verband met de verwijzing naar het Voortgezet 

Onderwijs. Ouders van deze leerlingen worden hier apart over geïnformeerd. 

Ik hoop dat het een fijn jaar wordt voor iedereen en dat we met elkaar de uitdagingen die op ons afkomen, 

kunnen aangaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice 

 



  

 

Scholen weer open 
In de kerstvakantie kregen we gelukkig het nieuws dat de school op 10 januari weer 
open mocht. Het is voor iedereen beter dat we kinderen gewoon op school les 
kunnen geven. De maatregelen die er op school waren, blijven gelijk, want het 
Corona-virus is helaas nog geen verleden tijd: 

• Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven en 
zich laten testen bij de GGD of snelteststraat 

• Scholen proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te 
vermijden.  

• Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. 
• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en medewerkers dragen 

mondkapjes in de gang. 
• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel in de 

scholen geldt het advies: twee keer per week thuis een preventieve zelftest 
doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in 
quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief 
is, kan de leerling of leraar naar school. 

• Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat 
betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand, ouders blijven 
buiten de school, er wordt goed geventileerd en vergaderingen zijn online. 

• Snelteststraat Delft-Noord 
Openingstijden zijn gewijzigd: Maandag tot en met Vrijdag van 08:00 uur tot 
11:00 uur.  

 

 

Nieuw GMR-lid gezocht 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit medewerkers 
en ouders en zij overleggen met de directie van de school. Onze school valt onder 
een bestuur, de Laurentius Stichting. Deze stichting heeft ook een 
medezeggenschapsraad (MR) met leden van alle scholen (29 stuks). Deze GMR 
overlegt met het bestuur over het beleid van de gehele stichting. Voor deze 
gemeenschappelijke MR zijn we op zoek naar iemand die de vergaderingen wil 
bijwonen en wil meepraten over het beleid. Vind je het leuk om mee te denken 
over onderwijsbeleid, stuur een mailtje naar MR-titusbrandmsadelft.nl 

 

Bokstrainingen 
Eind januari krijgen de 
groepen 3 t/m 8 bokstraining 
tijdens de gymles. Tijdens 
deze lessen gaat het niet om 
elkaar zo hard mogelijk te 
slaan, we maken geen 
professionele boksers van 
ze! Bij deze lessen gaat het 
juist om het vergroten van 
sociale vaardigheden, van 
zelfvertrouwen én van 
zelfbeheersing. De 
begeleiders van deze 
activiteit hebben veel 
ervaring met het geven van 
deze lessen op scholen en 
behalen daar mooie 
resultaten mee.  

 

 

Nieuwe collega 
In januari start Natasja de 
Vrind in groep 7b. Zij zal op 
maandag en dinsdag 
lesgeven aan die groep. Op 
woensdag en donderdag zal 
zij leerlingen van diverse 
groepen ondersteunen, in 
kleine groepjes of in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

10-1  start school na kerstvakantie 

13-1 start Cito-toetsen in groep 8 

17-1  start Cito-toetsen groepen 3 t/m 7 

19-1 tevredenheidsonderzoek lln. 6 t/m 8 en ouders 

19-1 leerlingenraad 

20-1  start bokstrainingen bij de gymlessen 

25-1 adviesgesprekken groep 8 

 

1-2 Titustaal februari wordt verstuurd 

 

 

 

 


