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Thuisonderwijs laatste week 

De laatste week thuisonderwijs van start!!!!!! 
Op maandag 8 februari gaan de basisscholen weer 
openen. Op welke manier er geopend kan worden 
is op dit moment nog niet bekend. Zodra wij 
hierover meer weten, zullen we alle ouders op de 
hoogte stellen. Waarschijnlijk zal één en ander 
duidelijk worden n.a.v. de persconferentie op 
dinsdagavond 2 februari. 
 
Vrijdagochtend 29 januari 2021 hebben alle 
leerkrachten de nieuwe informatie voor 
aankomende week verstuurd. 
 

Nieuwe collega Ilona Sybom 
Vanaf de week na de voorjaarsvakantie wordt het 
team extra versterkt met onderwijsassistent juf 
Ilona Sybom. Juf Ilona wordt aangesteld voor twee 
ochtenden per week vanuit de corona 
achterstandensubsidie. We weten uiteraard op dit 
moment nog niet of er achterstanden zijn, maar 
onze school heeft al wel een subsidie toegekend 
gekregen om extra handen in te zetten. Juf Ilona zal 
zich merendeel inzetten op het gebied van taal, 
lezen, begrijpend lezen/luisteren, woordenschat 
en spelling. 
Binnenkort zal juf Ilona zich voorstellen in deze 
nieuwsbrief. Naast juf Zoraida en juf Ingrid, zijn we  
 

 
erg blij dat we straks drie onderwijsassistenten 
hebben om de leerlingen te begeleiden. 
 

Rapporten en toetsing 
Deze week wordt er een plan van aanpak gemaakt 
om vanaf 8 februari alle leerlingen te toetsen. 
Uiteraard besteden we de eerste dag(en) aandacht 
aan het weer starten op school in de eigen groep. 
In de week voor de voorjaarsvakantie wordt er ook 
getoetst. We willen graag inzicht krijgen in huidige 
stand van zaken bij elke leerling. A.d.h.v. de 
resultaten kunnen we de rapporten afronden en u 
op de hoogte stellen van het aanbod van de lessen 
en doelen na de voorjaarsvakantie. De maandag na 
de voorjaarsvakantie staat een studiedag gepland. 
Op deze (studie)maandag worden alle toetsen 
geanalyseerd om een plan van aanpak voor elke 
groep en individuele leerlingen te maken. Na  
deze studiedag, de tweede week na de 
voorjaarsvakantie volgen de oudergesprekken en  
wordt aan het einde van die week het rapport 
meegegeven. Inschrijving voor de gesprekken volgt 
spoedig. 

 
Advisering voortgezet onderwijs gr.8 
Aankomende week krijgen de ouders en leerlingen 
van groep 8 een brief via de mail over de afspraken 
van advisering en verwijzing richting het voorgezet 
onderwijs. De scholen in de hele regio (zowel 
basisonderwijs, als het voorgezet onderwijs) 
hebben de handen ineen geslagen om leerlingen 
kansrijk te adviseren. 
 

Leerlingen gr. 8: Kies jij voor Panora? 
Zit jij in groep 8? Dan is het tijd om na te denken 
over je volgende school! Een belangrijke keuze. En 
daarvoor heb je de goede informatie nodig. Daar 
helpen we je graag mee bij het Panora Lyceum, 
misschien wel jouw volgende school. 
In de bijlage een flyer van het Panoralyceum voor 
de online opendag en een gratis magazine die te 
bestellen is. 
 

 

Agenda 

 

t/m zo. 7 feb. Thuisonderwijs 

8 t/m 12 feb. Toetsing stand van zaken  

15-22 feb. Voorjaarsvakantie vrij (LET OP! De 
maandag na de vakantie is een 
studiedag, extra vrije dag dus) 

Ma. 22 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

Di. 23 feb. Luizencontrole 

02-05 april Paasweekend vrij 

27 april Koningsdag vrij 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 

16 juli Om 12.00 uur start zomervakantie 



Groepen in Teams 
Deze week hebben zich in verschillende groepen 
een aantal incidenten voorgedaan rondom het 
aanmaken van verschillende “chatgroepen” in 
Teams. Teams is een mooi medium om 
bijvoorbeeld in groepjes met elkaar samen te 
werken. De afspraak is om aan iedere chatgroep 
ook een leerkracht toe te voegen, zodat er controle 
kan worden uitgeoefend op de gang van zaken in 
deze chatgroepen. Gelukkig gebeurt dit ook door 
veel leerlingen. Afgelopen week bleek echter dat 
deze afspraken niet door alle leerlingen worden 
nageleefd. Aankomende week, tijdens de 
instructies, zal dit ook worden besproken met de 
groepen. Verzoek aan de ouders is om de kinderen 
samen met ons aan de afspraken te herinneren en 
af en toe eens mee te kijken wat de kinderen doen 
binnen Teams. Hieronder vindt u een poster, die u 
met uw kind kunt bespreken over het gebruik van 
Teams en andere social media. 
 

 


