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Beste ouders/verzorgers,
Gisterenavond had ik een positieve on-line bijeenkomst met de ouderraad. Het zal voorlopig per
activiteit een uitdaging worden om wat te organiseren. Soms zal het op een manier kunnen die we
gewend zijn, soms zal het helemaal niet kunnen en soms kunnen we in aangepaste vorm samen
vieren en feesten.
De ouderraad wacht nog op de vrijwillige ouderbijdrage van een aantal ouders. Mocht u dit zijn
vergeten, zou u dit dan alsnog willen doen? Bij voorbaat dank!
Tijdens deze vergadering proefde ik ook dat het thuisonderwijs soms meevalt en soms ook tegenvalt.
De impact van het thuisonderwijs, de aanstaande avondklok en uw eigen werk zal van grote invloed
zijn op uw huidige leven.
Om vanuit onze daltonvisie te blijven spreken: ik ben erg trots om te zien hoe de leerlingen, ouders
en leerkrachten met het thuisonderwijs bezig zijn en hierin samenwerken. Naast het samenwerken
leren we de kinderen op school ook zelfstandig en verantwoordelijk te zijn.
Geef uzelf en de kinderen de ruimte om deze skills in te zetten. U hoeft er niet de hele dag naast te
gaan zitten.
Bij vragen weet u ons te vinden via Parro, de telefoon of Snappet. Ook bij vragen over devices helpen
we u graag. Het is onzeker hoelang dit gaat duren.
Rapport en oudergesprekken
De leerlingen zullen op 11 februari geen rapport ontvangen. Ook de bijbehorende rapportgesprekken
zullen dus ook uitgesteld worden. Wanneer de leerlingen weer op school komen lassen we een
periode in, om weer even te wennen aan het naar school gaan. Vervolgens zullen we starten met
toetsing en CITO’s. Hoe dit precies allemaal zal verlopen hangt van het moment van heropening af.
Adviezen groep 8
Ook voor de advisering en schoolkeuze in groep 8 zal het traject anders verlopen dan we gewend
zijn. De regio heeft de datum van inschrijven verschoven naar 19 maart 2021.
Regionaal is afgesproken dat bij de heropening de groepen 8 de M8-toetsen van CITO gaan maken
om de plaatsingswijzer compleet te maken. Voor 19 maart moet dan dus de toetsing, het advies, de
schoolkeuze, het overstapdossier en de adviesgesprekken voltooid zijn. Bij een opening op 8 februari
is dit zeker te realiseren.
LIO-stage Yeelen
Vorig jaar heeft Yeelen Timmerman haar stage bij Daphne succesvol afgerond. Het eerste half jaar
heeft Yeelen twee dagen in de week groep 6 les gegeven. Momenteel geeft Yeelen in het
thuisonderwijs groep 6 fulltime-les. Wanneer de kinderen weer naar school komen zal Yeelen in het
kader van haar LIO-stage (leerkracht in opleiding) groep 6 op dinsdag, woensdag en donderdag les
geven. Op maandag en vrijdag zullen de leerlingen van groep 6 naar groep 5/6 of groep 6/7

terugkeren. We zijn erg blij met deze aanvulling, we begeleiden Yeelen en hebben het vertrouwen
dat ze dit succesvol af zal ronden.
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