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Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zit de vierde week van het thuisonderwijs er op. Dinsdag hopen we meer duidelijkheid te
krijgen over hoe lang nog. Natuurlijk hopen we dat het mogelijk is dat we de schooldeuren weer voor
alle leerlingen open kunnen zetten. Daarmee kunnen school en thuis weer in de normale verhouding
komen te staan. Maar zolang als de schoolsluiting duurt maken we er met z’n allen het beste van. Het is
zal niet gemakkelijk zijn, een juiste balans vinden tussen alle
taken en zorgen die op u afkomen. We kunnen ons
voorstellen dat u zich wel eens voelt als op bijgaand plaatje.
Ook kinderen zullen de spanning en de beperkingen van het
hele Coronagebeuren voelen en dat kunnen laten zien in
hun gedrag. Laten we daarom vooral kijken naar wat wel
lukt en daar tevreden over zijn. Met complimentjes valt veel
te bereiken.
Wellicht helpt ook het volgende idee daarbij:
Een van de ouders liet me weten, dat ze wekelijks een coronameeting als gezin thuis hebben. De
kinderen mogen dan vertellen wat ze voelen, denken, ervaren met betrekking tot de situatie waarin ze
zitten. Het zou ook een mooi moment kunnen zijn om met elkaar oplossingen te bedenken over wat zou
kunnen werken om de sfeer in huis ontspannen te kunnen houden.
En wat natuurlijk ook kan helpen is om met elkaar in beweging te komen. De vakdocenten van
beweegpartner helpen daarbij. Ze maken voor iedere schooldag een beweegchallenge. Dus doe lekker
mee. Ik verklap er vast één voor volgende week: omgekeerd verstoppertje spelen!
Ten aanzien van het thuiswerken hebben we als school keuzes gemaakt. Voor iedere keuze is wat te
zeggen. Bij onze afwegingen hebben we rekening gehouden met de leeftijden van leerlingen, we niet
volledig afhankelijk willen zijn van onlineverbindingen en met verschillende thuisomstandigheden.
Sterkte alvast voor de volgende thuiswerkweek en schroom niet om contact te zoeken met school als u
ergens tegenaan loopt. Dan kan besproken worden hoe we vanuit school het beste ondersteuning
kunnen bieden.
“Trots op wie je bent en wat je kunt bereiken”
Als u onze website www.devaart-teraar.nl bezoekt komt u deze uitspraak steeds tegen.
We willen dat onze leerlingen een trots gevoel over zichzelf hebben. Blij met wie ze zijn, wat ze kunnen
en wat ze nog kunnen leren.
Het werken met een portfolio past bij deze gedachte en bij de wijze waarop we ons onderwijs inrichten.
We stappen daarom af van het traditionele rapport en gaan werken met portfolio’s. Een portfolio laat
zien waar leerlingen staan in hun ontwikkeling, zonder dat ze worden afgemeten aan een norm. Dit in
tegenstelling tot het rapport met termen als onvoldoende, zwak, voldoende, goed. Een portfolio daagt
leerlingen uit om na te denken over hun ontwikkeling: Wat kan ik al en wat wil ik nog ontwikkelen of
leren.
Het portfolio dat de leerlingen op 12 februari ontvangen is een eerste start en zal nog verder ontwikkeld
gaan worden. Dat is ook de reden waarom het portfolio nu nog in een eenvoudige snelhechter wordt
gepresenteerd.

Portfoliogesprekken
In de week van 1 februari ontvang u informatie over de portfoliogesprekken. Deze worden online
gehouden in de week van 15 februari.
Studiedag 1 februari (herhaling)
Let op: deze dag is een vrije dag voor de leerlingen. Maandag 1 februari staat als studiedag in de
jaarplanner opgenomen. Dat betekent een vrije dag voor de kinderen. Er is deze dag geen
thuisonderwijs. Ook zal er op deze dag geen noodopvang en opvang kwetsbare leerlingen zijn. Ouders
die een contract bij een BSO-organisatie hebben kunnen daar gebruik van maken.

Data
1 februari:
4 februari:
12 februari:
week van 15 februari:
Het team De Vaart

Studiedag, deze gaat in ieder geval door. De kinderen zijn deze dag vrij.
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