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Cito LVS toetsen groep 3-8

Agenda
1 mrt.
16 mrt.
23 mrt.
24 mrt.
30 mrt.

Start Cito LVS toetsen
Gezondheidsonderzoeken 5/6 jr.
Gezondheidsonderzoeken 5/6 jr.
MR-vergadering
Gezondheidsonderzoeken 5/6 jr.

Stemming continurooster
Al in schooljaar 2013-2014 stond een aanpassing
naar nieuwe schooltijden hoog op de agenda.
Tijdens een stemming onder ouders waren met een
percentage van 69% net te weinig ouders vóór een
wijziging naar een continurooster. Vanwege de
hoge respons en nipte uitslag zou een eventuele
wijziging naar nieuwe schooltijden onder de
aandacht van schoolteam en ouders blijven.
Aan het eind van schooljaar 2019-2020 hebben we
vanwege de coronacrisis het continurooster een
korte periode kunnen ervaren. Net voor de
zomervakantie heeft de oudergeleding van de MR
via SchouderCom de ervaringen van deze periode
gepeild. Mede door de inventarisatie uit deze
peiling heeft het team van De Schakel samen met
de oudergeleding van de MR uiteindelijk één model
van een eventueel continurooster uitgewerkt. Dit
model (zie hieronder) willen we in stemming
brengen.
Bij voldoende respons (minimaal 50%) en een
minimaal percentage van 70% van de stemmen
vóór een aanpassing naar onderstaand
continurooster, zullen we vanaf schooljaar 20212022 overgaan naar deze schooltijden.
In het bericht dat u vandaag via SchouderCom heeft
ontvangen, kunt u aangeven of u vóór of tégen een
aanpassing naar deze schooltijden bent. U kunt
uiterlijk tot vrijdag 12 maart 2021 uw stem
uitbrengen, waarna we zo snel mogelijk een
terugkoppeling over de uitslag van deze stemming
zullen geven.

De Cito LVS toetsen voor groep 3-8 werden normaal
gesproken in januari afgenomen. Vanuit het Cito
zijn er aangepaste richtlijnen opgesteld, waarbij we
tot en met maart mogen toetsen.
We starten daarom pas op 1 maart 2021 met de
Cito-toetsen. De resultaten zullen na afname net
zoals altijd zichtbaar zijn in SchouderCom. Omdat
de rapportgesprekken al afgelopen week hebben
plaatsgevonden, hebben we deze resultaten niet
kunnen bespreken. Voor vragen kunt u t.z.t. altijd
de groepsleerkracht benaderen.

AfvalHelden
Wij willen onze kinderen
een leefbare wereld
meegeven. Daarom
werkt de afvalbranche
dagelijks aan een schone
en afvalvrije
maatschappij. De
medewerkers van Avri
hebben het afgelopen jaar extra hard moeten
werken om al dat afval bij de mensen thuis op te
halen. Daar verdienen ze waardering voor. Daarom
organiseert de NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en
O&O Fonds GEO dit jaar in de week van 1 tot en met
7 maart voor het eerst de Week van de
AfvalHelden. En Avri doet mee!
Helden met een hoofdletter H, want dat zijn ze.
Onder een AfvalHeld verstaan wij iedereen die zich
dagelijks in de praktijk inzet in de gehele afvalketen.
Gedurende deze week staan zij in het zonnetje.
Doet uw school ook mee? Als blijk van waardering
richting de AfvalHelden die bij uw school
langskomen en bij de kinderen thuis, vragen wij de
kinderen om kleurplaten of eigen tekeningen op de
ramen te plakken en een foto hiervan te posten met
de #AfvalHelden en #Avr.
De AfvalHelden van Avri kijken er nu al naar uit!
Deze kleurplaten zijn te downloaden via
www.avri.nl en op pagina 2 van dit Schakeltje is één
van de kleurplaten toegevoegd.

Continurooster met woensdag- en vrijdagmiddag vrij
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