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Ouderbijdrage nog niet betaald?!
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage betaald. Hierbij nogmaals het verzoek om dit
zo snel mogelijk te doen. Na 12 maart zal gestart worden met het versturen van
betalingsherinneringen!
U kunt het bedrag van € 45,- overmaken naar: Bank NL 06 INGB 0005 1316 00 T.n.v.
Oudercommissie Titus Brandsma School O.v.v. Naam en Groep van uw kind(eren).
Wanneer uw kind later is ingestroomd in het schooljaar gelden de volgende bedragen:
- tot 6 december €45
- tot 1 maart €35
- tot schoolreisje €30
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Leeuwen- Kamp
Penningmeester Oudercommissie Tel: 06-54232367 jovaleka@gmail.com

Van de medezeggenschapsraad
Wij zijn blij dat de school weer open is. Wel volgen wij nauw de ontwikkelingen met
betrekking tot het Corona-virus. Het belangrijkste is dat de kinderen, maar ook de
leerkrachten veilig en gezond naar school kunnen. Naast de huidige maatregelen die gelden
hebben wij ook oog voor de (mogelijke) gevolgen van de lockdown op de kinderen en hun
ontwikkeling. Over beide onderwerpen is veelvuldig overleg met de directeur. Op 22 maart
staat onze volgende (online) MR-vergadering gepland. In deze vergaderingen bespreken wij,
naast de zojuist genoemde punten ook de volgende onderwerpen:
- het vakantierooster en de studiedagen voor het komende schooljaar 2021/2022
- begroting en realisatie van de school
- aanmeldingen voor MR
Heeft u vragen of punten die wij mee kunnen nemen in onze vergadering, horen wij dat
graag!

Tevredenheidsonderzoeken
Komende weken zullen wij weer de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken afnemen onder
medewerkers, ouders en leerlingen. Wij maken hiervoor gebruik van de
tevredenheidsonderzoeken van VenstersPO welke gekoppeld zijn aan scholen op de kaart.
De tevredenheidsonderzoeken worden vervolgens gepubliceerd op Scholen op de Kaart.
U ontvangt binnenkort een link via de Kwieb waarmee u de vragenlijst (digitaal) kunt
invullen. Het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen (groep 6 t/m 8) wordt op school
afgenomen. Uw antwoorden blijven anoniem. We hopen dat alle ouders de vragenlijst in
willen vullen!

Studiedagen
De studiedagen worden voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld en zijn de momenten
waarop wij met het hele team bij elkaar zijn om te te reflecteren en analyseren, te werken
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aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en ons te scholen. Om ons heen horen wij dat
er ook scholen zijn die er voor kiezen om de studiedagen te laten vervallen. Wij hebben
echter heel intensief ingezet op het online onderwijs waardoor de leerkrachten hun uren
volledig hierop hebben ingezet. De studiedagen die nog gepland staan dit schooljaar: 17
maart, 6 april, 25 mei en 25 juni zullen daarom blijven staan. Wij willen deze dagen
gebruiken om de resultaten te analyseren, de onderwijsbehoeften in kaart brengen en te
werken aan het handelingsgericht werken van de leerkrachten ter verbetering van de
kwaliteit van ons onderwijs. Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een nieuwe
rekenmethode in de groepen 3 t/m 7. Tijdens de vorige studiedag hebben we hiervoor een
training gevolgd en ons verdiept in het verbeteren van het handelingsgericht werken met
behulp van deze methode. Na de zomervakantie willen wij gaan starten met een nieuwe
taal- en spellingmethode die beter aansluit bij ons huidige onderwijs. Op de studiedag van 6
april gaan we ons verder verdiepen in welke methode het beste aansluit bij onze visie en
schoolambities voor de komende vier jaar.

Cito’s
In de groepen 3 t/m 8 worden op dit moment de middentoetsen van ons Cito
leerlingvolgsysteem afgenomen voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen.
Deze methode onafhankelijke toetsen geven ons inzicht over de vorderingen op leerling-
groeps- en schoolniveau en zijn met name bedoeld om te reflecteren op ons onderwijs in de
afgelopen periode en op basis hiervan te kijken wat een kind of groep kinderen nodig heeft
in de komende periode. Wij hebben ervoor gekozen om de uitslagen niet meer op de
rapporten van de leerlingen te vermelden. Het gaat namelijk niet om het resultaat van de
Cito maar om je inzet en je persoonlijke groei. Ouders krijgen na afname en invoering van
de Cito’s in het leerlingvolgsysteem een mail met de grafieken waarop zij de persoonlijke
groei van hun kind(eren) kunnen inzien. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben
kunt u deze stellen aan de leerkracht.


