
 

 

Nieuwsbrief 17        15 januari 2021 

 
Algemeen  
Helaas hebben we afgelopen dinsdag te horen gekregen dat we tot 22 januari dicht blijven. Ik hoop 
dat ik u in de volgende nieuwsbrief kan vertellen dat we vanaf 25 januari weer volledig opengaan. 
We missen de kinderen ontzettend, maar vinden het volledig openen van de scholen ook wel wat 
spannend nu de uitkomsten van het onderzoek naar besmettelijkheid onder kinderen nog niet 
bekend zijn. Ik ga ervan uit dat de persconferentie van dinsdag a.s. ons meer duidelijkheid kan geven. 
Ik houd u op de hoogte wanneer er zaken wijzigen. 
 
Wanneer ik kijk naar de Violier in lockdown maakt mij dat best trots. Er wordt hard gewerkt door de 
kinderen, ouders en het team. Alles lijkt soepel te verlopen en met elkaar proberen we er het beste 
van te maken. Mocht u toch ergens tegenaan lopen, deel het met de leerkracht of met mij. 
 
Rapporten en toetsen 
Wij hebben er als school voor gekozen om de toetsen en daarmee ook de rapporten uit te stellen. 
Zodra de kinderen weer fysiek op school zijn zullen we de toetsen inplannen en ook de data voor de 
voortgangsgesprekken. De toetsen zullen naar alle waarschijnlijkheid worden afgenomen vanaf de 
tweede week als de kinderen weer op school komen. Het is belangrijk om eerst weer een week met 
elkaar te zijn, het te hebben over wat ze hebben meegemaakt voordat we de kinderen onderwerpen 
aan allerlei toetsen. Dit geldt ook voor de groepen 8. De ouders van deze groepen zullen we 
komende week hierover apart informeren.  
 
Het voordeel van de toetsen die wij gebruiken is dat deze het hele jaar genormeerd zijn. Dit betekent 
dat de toets er rekening mee houdt hoeveel maanden onderwijs er in een bepaalde groep is gegeven 
en daarbij hoort een normering. Om een voorbeeld te geven: wanneer een kind in oktober bij de 
toets 23 goede antwoorden geeft van de 30 opgaven, dan komt hier een hogere score uit dan 
wanneer hetzelfde kind in februari 23 goede antwoorden geeft van de 30 opgaven.  
 
Ondanks dit zouden wij natuurlijk ook liever willen dat het allemaal gewoon door had kunnen gaan, 
maar het is nu eenmaal niet anders. Maakt u zich vooral geen zorgen, een kind is niet alleen hoe hij 
of zij scoort op een toets. Wij houden de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend in de gaten en 
sturen bij waar nodig. Dit is belangrijker dan de uitslag van een toets.  
Heb vertrouwen in uw kind en in ons, dan komt het vast goed. 
 
 
 
 
 
Belangrijke data: 

10 februari  Studiedag; de kinderen zijn vrij 


