
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief februari 2021 
 

Wat vinden wij het jammer dat door de corona maatregelen de kinderen nog steeds 

niet allemaal op school mogen zijn. Wel zijn wij blij om te zien dat er veel contact is 

tussen de leerlingen en de leerkrachten en wij weten dat iedereen zijn best doet om 

alles rondom school zo goed mogelijk te organiseren in deze bijzondere situatie.   

 

 

Terugkoppeling ouderenquête 

Vorige week maandag hebben wij u gevraagd om ons, middels een online enquête, 

feedback te geven over het thuisonderwijs. Daarbij hebben we aangegeven dat wij de 

verkregen informatie willen gaan gebruiken om het thuisonderwijs, zo mogelijk, nog 

passender te maken en eventueel aanpassingen te doen. We hebben maar liefst 208 

ingevulde enquêtes ontvangen, daarvoor willen wij u hartelijk bedanken! Dit is fijn 

omdat we hierdoor een goed en representatief beeld hebben gekregen over hoe u het 

thuisonderwijs ervaart.  

Het totaalcijfer dat de school van u als ouders krijgt is een 8.1! Hier zijn we super trots 

op! 

 

Hieronder vindt u een kort overzicht van de uitkomsten van de enquête: 

 

- Voor 96% van de ouders is het aanbod van taken overzichtelijk en begrijpelijk. 

- Voor 99% van de ouders is de leerkracht voor de leerlingen en ouders 

voldoende bereikbaar. 

- We zien dat de mate waarin de ouders moeten helpen bij het maken van de 

taken afhankelijk is van de leeftijd van het kind. Dit is natuurlijk logisch. De 

grootste groep ouders geeft aan dat hun kind tussen de 20% en 40% van de 

werktijd begeleiding nodig heeft. 

- De tijd die leerlingen besteden aan het schoolwerk varieert tussen één en vier 

uur per dag waarbij de grootste groep leerlingen ongeveer 2.5 tot 3.5 uur per 

dag met schoolwerk bezig is. 

- Op de vraag ‘maakt u zich zorgen over een eventuele leerachterstand bij uw 

kind?’ antwoordt 40% van de ouders dat ze zich hier zorgen over maken. Deze 

zorgen hebben vooral betrekking op de sociaal emotionele ontwikkeling van het 

kind.   

 

Daarnaast hebben wij van u tips en adviezen gekregen over het online thuisonderwijs. 

Het betreft vooral praktische tips zoals bijvoorbeeld de melding dat specifieke links niet 

werken, maar ook tips over de begeleiding door de leerkracht, de planning van de 

contactmomenten of de terugkoppeling van resultaten. We zijn erg blij met de vele 

complimenten die we hebben gekregen. De strekking is dat we de tips toepassen maar 

geen grote veranderingen hoeven door te voeren.  

 

 

 

 

 



 

Rapporten en gesprekken 

In de afgelopen periode hebben we met het team veel gesprekken gevoerd over hoe 

we zo goed mogelijk de kinderen in deze bijzondere situatie kunnen blijven volgen. 

Hierbij is ook gesproken over het rapport en de bijbehorende gesprekken. 

 

We hebben besloten dat de leerlingen van groep 1 en 2 over de afgelopen periode 

geen rapport krijgen en de leerlingen van groep 3 t/m 8 een aangepaste versie van het 

rapport thuis zullen ontvangen. In plaats van cijfers krijgen deze leerlingen een 

woordbeoordeling (met de beoordelingen goed/voldoende/matig of onvoldoende). 

Reden hiervoor is het feit dat we over de afgelopen periode te weinig specifieke 

gegevens hebben kunnen verzamelen om een exact cijfer te kunnen maken. 

 

Bij alle leerlingen wordt op vrijdag 29 januari of maandag 1 februari een enveloppe 

bezorgd met daarin de groepsfoto (groep 1 t/m 8) en het rapport (groep 3 t/m 8). De 

bladen worden zodanig aangeleverd dat ze thuis in de rapportmap opgeborgen kunnen 

worden. 

 

Wat betreft de rapporten en de oudergesprekken hebben we het volgende besloten: 

 

- De leerlingen van groep 1 en 2 ontvangen geen rapport, wel plannen we een 

online oudergesprek in de week van 1 februari om de voortgang te bespreken.  

 

- De leerlingen van groep 3 en 4 ontvangen een aangepast rapport en we 

plannen in de week van 1 februari een online oudergesprek om de voortgang te 

bespreken. 

 

- De leerlingen van groep 5 t/m 7 ontvangen een aangepast rapport en we 

plannen een online gesprek in de week van 1 februari met ouder(s), leerling en 

leerkracht om de voortgang te bespreken. 

   

- De leerlingen van groep 8 ontvangen een aangepast rapport en we plannen in 

maart een online gesprek met ouder(s), leerling en leerkracht om de voortgang 

én het definitief advies richting voortgezet onderwijs te bespreken. De keuze 

om pas in maart dit gesprek te plannen heeft te maken met het feit dat er in de 

komende weken nog aanvullende informatie beschikbaar komt vanuit het 

ministerie. 

We bieden de ouders van de leerlingen van groep 8 wel de mogelijkheid om in 

de week van 1 februari een één op één gesprek aan te vragen. In dit gesprek 

kan de voortgang worden besproken, maar zal Marvin niet ingaan op vragen 

over het definitieve advies. Mocht u een één op één gesprek willen in de week 

van 1 februari, dan graag even contact zoeken met Marvin Klunder via een 

berichtje op social schools of een mail. 

 

 

De gesprekken voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen dus plaatsvinden in de 

week van 1 februari. Op 27 januari om 13.00 uur ontvangt u via Social Schools een 

uitnodiging om dit gesprek te plannen.  

 

De ouders van leerlingen uit groep 8 krijgen op een later tijdstip een uitnodiging voor 

een gesprek, dit gesprek zal, zoals we nu verwachten, plaatsvinden vóór 15 maart.  

 

Normaliter worden in januari de Cito-toetsen afgenomen, zoals u zult begrijpen is dit 

nu niet mogelijk. Of en wanneer we deze toetsen wel afnemen bepalen we op het 

moment dat er meer duidelijkheid is over het verloop van de corona maatregelen. 

 

 



 

Bericht vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 

Na dit schooljaar loopt de driejarige termijn van MR-lid Edith Engelbertink af. Vanuit de 

MR neemt zij ook zitting in de GMR en vertegenwoordigt hierin de ouders van De 

Martinus. Edith stelt zich graag herkiesbaar voor een volgende termijn in de 

MR. Ondanks dat Edith zich herkiesbaar stelt, worden ook andere ouders in de 

gelegenheid gesteld om zich aan te melden als nieuw lid van de MR/GMR. Informatie 

over de werkzaamheden vindt u in de bijlage van deze e-mail. Mocht u geïnteresseerd 

zijn, dan kunt u dit voor 1 maart 2021 kenbaar maken door een e-mail te sturen 

naar: mrmartinus@skolo.nl. Wanneer er zich potentiële kandidaten aanmelden zal er 

een stemming plaatsvinden.    
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