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Overzicht  

29 januari en 1 februari  studiedagen 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

 

Studiedagen  

Op vrijdag 29 januari en maandag 1 februari 

staan twee studiedagen gepland. In verband met 

de scholensluiting zullen deze studiedagen niet 

doorgaan.  

Uw kind krijgt deze dagen online les, net zoals de 

afgelopen weken.  

 

CITO  

Zoals u op de schoolkalender kunt lezen staan in 

deze periode de afnames van de CITO toetsen 

gepland. Door de scholensluiting gaat dit niet 

door. Afhankelijk van wanneer we weer open 

mogen en verdere afspraken hierover, komen 

we hier later op terug. Kinderen die in de 

toeleiding dyslexie zitten of een arrangement 

hebben zijn apart uitgenodigd op school. Onze 

oud collega, remedial teacher meester Anthony, 

neemt de CITO’s bij hen af.  

 

MijnRapportfolio  

Vorig schooljaar zijn wij begonnen met de 

ontwikkeling van een nieuw rapport. Dit is een 

in een stroomversnelling geraakt door de online 

lessen en mogelijkheden.  

 

Wij gaan vanaf nu het rapport van de leerlingen 

maken met MijnRapportfolio.  Dit is een digitaal 

rapport, waarin u de ontwikkeling van uw kind 

kunt volgen. 

Dit digitale rapport is zo ontwikkeld dat het 

goed aansluit bij ons onderwijs.  

 

U krijgt 12 februari i.p.v. een rapport op papier 

het online rapport doormiddel van een 

inlogcode en een uitleg. Het rapport is een 

groeirapport en had niet op een beter moment 

kunnen starten!  

We zijn heel benieuwd of u net zo enthousiast 

zal zijn als wij! 

 

Voortgangsgesprekken  

In de week van 15 februari vinden de 

voortgangsgesprekken plaats. Deze gesprekken 

zullen online plaatsvinden. Op 8 februari worden 

de online momenten klaargezet en kunt u zelf 

inschrijven. Wij zullen daar nog een herinnering 

voor sturen.  

 

Groepen 3  

Naar aanleiding van een bericht in het nieuws 

over De Hofvilla in Wateringen hebben wij van 

meerdere ouders de vraag gekregen of wij ook 

hele groepen 3 naar school kunnen laten gaan.  
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Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en het 

protocol van ons bestuur SCOH. Het gaat hier 

niet om een keuze die wij zelf kunnen of willen 

maken.  

Conform de huidige richtlijnen is het niet de 

bedoeling dat hele klassen kinderen naar school 

komen. Het ministerie heeft hierover met een 

zelfde soort bericht op gereageerd.  

 

Aanmeldperiode groepen 8 naar het 

VO gewijzigd   

In verband met de scholensluiting is de 

aanmeldperiode voor het Voortgezet Onderwijs 

met twee weken verschoven. Ouders en 

kinderen krijgen hiermee de mogelijkheid om 

zich beter te oriënteren op scholen uit het 

voortgezet onderwijs. 

 

Het aanmelden in regio Haaglanden loopt vanaf 

zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart (i.p.v. 

6 t/m 19 februari).  

Voor scholen buiten de regio Haaglanden kijkt u 

op de website van de betreffende scholen.   

Over het ophalen van het Onderwijskundig 

Rapport en de inschrijfcode heeft u apart 

bericht gekregen van de leerkracht.  

 

 

 

Social Schools   

Tot nu toe bent u gewend dat het contact met 

school verloopt via MijnSchoolinfo. Ook alle 

nieuwsbrieven en overige berichten ontvangt u  

via MijnSchoolinfo.  

Mijn Schoolinfo wordt per 1 maart 

overgenomen door Social Schools. 

De Social Schools organisatie bestaat al ruim 10 

jaar en wordt door 2200 scholen in Nederland 

gebruikt.  

 

Social Schools heeft een andere online 

omgeving maar is heel gebruiksvriendelijk en 

veelzijdig. We zullen gaan werken met een app 

en de meeste berichtgeving zal binnen deze app 

gebeuren. 

U krijgt voor de voorjaarsvakantie nader bericht 

hierover.  

 

We hopen dat de scholen  op 8 februari weer 

open mogen gaan! 

 

Vriendelijke groet, 

Margot Vogelaar  
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