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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Aangepaste data toetsen, rapporten, rapportgesprekken  

• Geleende laptops 

• Carnaval 

• Studiedag 

• Zwemlessen 

 

 

 

Beste ouders,  

We zijn er bijna, we zijn er bijna….. Ik hoop zo dat we volgende week weer opengaan. En u met mij 

waarschijnlijk. We hebben gemerkt dat u enorm uw best heeft gedaan in het begeleiden van uw kind(eren). 

We hebben ook gemerkt dat het voor veel ouders een behoorlijke ‘kluif’ is om hun eigen werkzaamheden 

én die van de kinderen te combineren. Het aantal leerlingen in de noodopvang nam per dag toe. 

Op school hebben mijn collega’s snoeihard gewerkt om de kinderen op school en thuis zo goed mogelijk te 

begeleiden en ze zoveel mogelijk leerstof aan te bieden. We zijn heel benieuwd hoe de kinderen zich 

ontwikkeld hebben, daarover straks meer in deze Titustaal. 

Door de sluiting van de school en de onduidelijkheid wanneer we weer opengaan, moeten we steeds 

allerlei planningen wijzigen. Ik probeer u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Ik hoop u snel te mogen 

begroeten, al is het maar op het speelplein!  



  

  

Toetsen, rapporten, rapportgesprekken 

Binnen het onderwijs is er discussie of het verstandig is om de kinderen na deze 

lang tijd zonder fysiek onderwijs wel te toetsen. Wij kiezen er voor om dat wel te 

doen. We willen graag weten hoe de kinderen ervoor staan. Hoe hebben ze zich 

ontwikkeld in deze periode zonder lessen op school? Door de lange sluiting van de 

school moeten we de oorspronkelijke planning van de toetsen aanpassen. De 

midden-toetsen in de groepen 3 t/m 7 worden normaal eind januari t/m half 

februari afgenomen. Dat kan nu natuurlijk niet en we gaan ook niet meteen als de 

kinderen op school komen vanaf begin februari beginnen met toetsen. Eerst maar 

weer even lekker wennen aan ‘gewoon school’, als we al opengaan, want dat is nog 

niet zeker. Direct na de voorjaarsvakantie gaan we ook eerst de gewone lessen 

geven. Vanaf maandag 8 maart starten de groepen 3 t/m 7 met de toetsen voor 

begrijpend lezen, technisch lezen (woorden/teksten), rekenen en spelling. 

Het is niet zo dat iedere dag de hele dag alleen maar getoetst gaat worden, vaak is 

dat maar een gedeelte van de ochtend.  

Voor vrijdag 19 maart zijn alle toetsen gedaan en dan kunnen de leerkrachten de 

laatste hand leggen aan de rapporten. Die komen dus ook later dan gepland. Op 1 

april gaan de rapporten mee en in de week van 6 april zijn de rapportgesprekken 

met op 8 april de mogelijkheid om het gesprek in de avond te voeren. Tegen die tijd 

laten we u weten of we de gesprekken op school of online doen. 

Geleende laptops weer terug 

In deze lockdown-periode hebben veel ouders gebruik gemaakt van een leen-laptop 

van school. Zorgt u ervoor dat deze op 8 februari (als we weer opengaan) weer 

wordt ingeleverd op school. We hebben ze weer hard nodig. 

 

 

 

Leren Zichtbaar Maken 

De maand januari stond in 

het teken van Karim de 

Kameleon: strategie kiezen 

en toepassen. 

Als je in de leerkuil zit is dit 

een heel goede ‘leerpower’ 

om er uit te komen. Kies op 

welke manier je iets gaat 

oplossen, pas het toe en kijk 

of het de juiste strategie is. 

Of zoals een kameleon dat 

altijd doet, verander je kleur 

naar gelang de achtergrond 

verandert. 

In de maand februari staat 

Udo de Uil centraal. Udo is 

een wijze vogel en hij zoekt 

altijd verschillende 

oplossingen. Daarin lijkt hij 

wel een beetje op Karim.  

We zullen op school de 

kinderen regelmatig deze 

leerpower aanbieden als ze 

het even niet weten (in de 

leerkuil zitten). Als uw kind 

dus thuis aangeeft iets niet 

te kunnen/snappen, vraagt 

u:”Welke leerpower kun je 

inzetten, wat zou 

bijvoorbeeld Udo de Uil 

doen?” 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

1-2 Maand van Udo de Uil – oplossingen zoeken 

 (zie hiernaast) 

8-2 Hopelijk gaat de school weer open 

12-2 Carnaval 

12-2 Open podium gaat niet door 

16-2  MR-vergadering (19.15 uur) 

19-2 Iedereen vrij, start voorjaarsvakantie t/m  

vrijdag 26-2 

 

1-3 Maand van Barry de Bever – kritisch zijn 

1-3  Studiedag (zie verderop in deze Titustaal) 

2-3  Start na de voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carnaval 

Door de huidige omstandigheden hebben we erg veel moeten afzeggen de laatste paar maanden. Vandaar dat 

we carnaval wel door willen laten gaan. We kunnen helaas nog niet door de hele school hossen met elkaar, 

maar de kinderen mogen op 12 februari wel verkleed naar school komen. Meer informatie ontvangt u van de 

werkgroep Carnaval.  

 

Studiedag 

Op 1 maart staat een studiedag gepland. We zijn er nog niet helemaal uit of we deze ook door moeten laten 

gaan. Voor u en de kinderen betekent dat een extra dag geen onderwijs. Aan de andere kant hebben we ook 

behoefte met ons schoolteam om bij elkaar te komen en een aantal zaken die gepland stonden op te pakken 

met elkaar. Ik ga met de MR in overleg of we deze studiedag door laten gaan of niet.  

Zwemlessen 

De zwemlessen voor groep 7 zijn de afgelopen weken natuurlijk niet doorgegaan. Deze stonden voor hen 

ingepland in december en januari. Ook groep 6-7 zou een paar keer gaan zwemmen. Als de zwembaden weer 

opengaan, komt er een nieuwe planning, zodat alle groepen zoveel mogelijk aan bod komen. Dit kan ook 

gevolgen hebben voor de gymlessen. Zodra we meer weten, informeren we u.  


