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Kalender
Do.

28-01 School is gesloten tot nadere berichtgeving.

Do.

11-02 Rapport groep 1 t/m 8 gaat pas 25-02 mee naar huis.

Ma.15-02 t/m vr. 19-02 Carnavalsvakantie
Ma.

22-02 Rapportgesprekken 1 week later (i.d week van 1 maart 2021)

Do.

25-02 1e Rapport groepen 1 t/m 8

Do.

25-02 Nieuwsbrief 8

De komende 3 weken staat de volgende regel centraal:
Zo gaan wij met elkaar om
Het lijkt er soms op dat alles gezegd mag worden. Wij vinden het nergens voor nodig om elkaar zinloos met woorden te kwetsen en tolereren grof taalgebruik niet. Spreek elkaar met de naam aan en
praat dingen uit, dan hoeft er niet gescholden te worden. De komende twee weken staat daarom centraal:

IK SCHELD NIET
Voor de kleuters is de regel:

Schelden geeft verdriet, mooie woorden niet!

Studiemiddag 22 januari jl.
Op onze studiemiddag waren we allen online met elkaar in vergadering. Verschillende onderwerpen
hebben we met elkaar uitgebreid kunnen bespreken in deelgroepen in zgn. ‘breakout-rooms’ voor velen een nieuwe ervaring op ICT-gebied. We hebben o.a. afspraken gemaakt over het aankomende
rapport en de Citotoetsen. We hebben werkgroepjes gevormd om ons 100-jarig jubileum inhoud en

vorm te gaan geven. We mogen vast verklappen dat het een feestweek gaat worden met inspirerende, leuke, culturele en leerzame activiteiten in en rond onze school. We hebben een stappenplan
besproken om de mogelijkheden van een continurooster op een duidelijke en onafhankelijke wijze te
onderzoeken en onder de aandacht te brengen bij alle ouders en leerkrachten.
Verschillende onderwerpen worden in deze nieuwsbrief aangestipt.

100-jarig bestaan School aan de Vijver
Zoals eerder vermeld bestaat onze school komend schooljaar 100
jaar. Om exact te zijn op 1oktober 2021. Dit gaan we uiteraard vieren. We gaan dit met onze leerlingen en naaste omgeving vieren in
de week van 4 tot en met 9 oktober 2021. We willen met onze leerlingen een stukje terugblikken in de tijd en stiekem een blik werpen
op de toekomst. En dit alles met een vleugje “Kunst en Cultuur".
Tijdens de studiemiddag hebben we de contouren geplaatst voor
deze feestelijke week. Langzaam gaan we het deze week meer vormgeven.

Om de geschiedenis van onze school helder te krijgen vraag ik u nogmaals aandacht voor onderstaand stukje.
De voorbereiding voor de viering van het 100-jarig bestaan van School aan de Vijver komt langzaam
tot leven. Zo is er een zeer gedreven ouder, Sander Kuilman, die bezig is met het ontwerpen van een
jubileumboek. Naast de inhoud van het boek komen hier meerdere organisatorische zaken bij kijken.
Denk hierbij aan:
- Tekstschrijven
- Sponsorwerving
- Marketing/ promotie
- Ontwerp/ Lay-out
- Drukwerk
Er zijn vast ouders die Sander Kuilman en daarmee ook ons als school hierin willen ondersteunen.
Heb je interesse en wil je een steentje bijdragen? Meld je aan via info.aandevijver@fortior.nl

Rapporten en rapportgesprekken
Op de kalender hebben jullie gezien dat het eerste rapport van dit schooljaar op donderdag 11 februari uitgegeven zou worden. Gezien de huidige situatie met het online lesgeven en het vormen van
een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van elk kind, krijgt uw kind het rapport op donderdag 25 februari mee. Bij het opstellen van het rapport maken we gebruik van een nieuw leerlingvolgsysteem genaamd Parnassys.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 7 worden ingepland in de week van
1 maart. De leerkracht van uw kind zal u hiervoor een intekenlijst met mogelijke
momenten aanbieden. In de tweede week van februari kunt u de intekenlijsten
van de leerkrachten (gr. 3 t/m 7) verwachten. Wij gaan ervan uit dat deze oudergesprekken ook weer
via Teams, online, met u gevoerd zullen worden. Voor de leerlingen en de ouders van groep 8 gaan
de gebruikelijke adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs (digitaal) door volgens de jaarplanning.
Afnemen Cito toetsen
Normaliter zouden de landelijke Citotoetsen worden afgenomen in de laatste week van januari en de
eerste week van februari. Het is helaas niet mogelijk om deze online via thuisonderwijs aan te bieden.
Fortior houdt in deze de voorschriften van Cito aan. Cito adviseert de scholen om alle leerlingen eerst
2 (aaneengesloten) weken fysiek in school les te laten krijgen zodat ze de benodigde lesstof goed
kunnen herhalen, inoefenen, etc. Dit betekent concreet dat de toetsen niet voor 8 maart kunnen worden afgenomen. Wij wachten de heropening van de scholen af en houden u op de hoogte wanneer
we met de Cito’s aan het werk kunnen. (Spelling, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen). Het
spreekt voor zich dat we de gebruikelijke uitdraai van Citotoetsen niet mee kunnen geven als bijlage
bij het rapport van 25 februari.

Tevredenheidsmeting
Recent is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de
leerlingen (groepen 5-8), het team en ouders. Hartelijk dank voor
uw medewerking. Fijn dat we zoveel respons mochten ontvangen; 60% van de ouders heeft deze enquête ingevuld.
Wat gaan we nu met deze opbrengsten doen? Op stichtingsniveau zijn de onderzoeken van alle
scholen naast elkaar gelegd. Op deze manier hebben we geïnventariseerd waar we op stichtingsniveau staan.
In de bijlage kunt u het resultaat van alle ondervraagde items aflezen m.b.t. het oudertevredenheidsonderzoek. We scoren als school een ruim voldoende waar we heel tevreden mee zijn. Afgelopen

studiemiddag hebben we binnen ons team de verbeterpunten opgehaald en zijn met elkaar het gesprek aangegaan om te bekijken waar onze parels liggen en waar onze kansen liggen. We hebben
daarbij alle drie de onderzoeken in kleine "digitale” groepjes besproken. De concrete verbeterplannen
die hier uit voortkomen gaan we zeker met u delen.
De Medezeggenschapsraad heeft tijdens de vergadering van 19 januari kennis kunnen nemen van
alle drie de opbrengsten en een toelichting ontvangen.
Op korte termijn hopen we ook met de leerlingenraad de opbrengsten van de leerlingen te bespreken. Al deze besprekingen moeten ertoe leiden dat we een aantal gezamenlijke actiepunten kunnen
formeren waar we ons als school de komende tijd op gaan richten. Actiepunten waarbij we het resultaat in het onze leerlingen moeten terugzien. Uiteindelijk moeten we ons als school steeds de vraag
stellen wat heeft de leerling hieraan. Binnenkort hopen we u hierover verder te informeren.

MR-nieuws
Als MR willen we u meenemen in alle ontwikkelingen omtrent een eventueel continurooster op onze
school. Tijdens de MR-bijeenkomsten en studiemiddagen is dit onderwerp zeker een agendapunt.
De MR heeft zich inmiddels verdiept in het continurooster en binnen het team van de school heeft er
een inventarisatie plaatsgevonden. Het is een heel proces en het brengt organisatorisch voor school
en voor u als ouder, veel veranderingen met zich mee. Vanuit de ouders is de vraag groot en samen
met het team van de school, zullen we de juiste keuze(s) moeten gaan maken. We willen het dan ook
op een goede en zorgvuldige manier vorm gaan geven. Dit houdt in dat de MR heeft besloten om verder onderzoek te doen. Allereerst zullen we kijken op welke manier kunnen we u informeren over de
voordelen, maar ook de nadelen van een continurooster. We denken aan een informatieavond, waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd. Ook hier zal kritisch naar gekeken moeten worden, gezien
de corona-situatie waarin wij ons nu bevinden. De volgende stap is een enquête, waarin de ouders
een keuze kunnen maken voor het wel/niet doorgaan van een continurooster. Mochten we het continurooster gaan inzetten, dan zou dit komend schooljaar, 2021-2022, van start gaan.
Wilt u meedenken of heeft u nuttige informatie, dan kunt u dit mailen aan mr.aandevijver@fortior.nl,
of u spreekt de leden van de MR aan de rand van het schoolplein hierop aan.
Met vriendelijke groet,
MR School aan de Vijver
Noodopvang

Het is fijn om te zien dat we ouders kunnen ondersteunen door het uitzetten van noodopvang. De
noodopvang wordt vormgegeven door teamleden die niet groepsgebonden zijn. Sinds vandaag krijgen we op verschillende dagen hulp vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt de noodopvang
door een bewegingsdocent gymlessen/bewegingsactiviteiten te laten verzorgen tijdens de noodopvang.

Afstandsonderwijs
Het afstandsonderwijs blijft een uitdaging. Een uitdaging voor de leerlingen, leerkrachten maar vooral
ook voor ouders. Dat realiseren we ons maar al te goed! Wat we ons ook realiseren is dat we blij zijn
hoe ouders helpen om het onderwijs zo goed als mogelijk vorm te geven. Een groot compliment. Nog
even volhouden....we zijn er bijna.....8 februari hopen we onze deuren weer te openen!

.

