
       

Agenda 

21 dec t/m 1 jan  Kerstvakantie 
4 t/m 15 januari  Scholen gesloten, thuisonderwijs 
13 januari   Regiodag dalton 
28 januari   OR-vergadering 
29 januari   Het volgende Wisseltje komt uit 
1 t/m 12 feb  Toetsweken cito 
5 februari   Studiedag, alle kinderen zijn vrij  
 
 
Nieuws van de directie 
Dit is wel vreemd hoor, normaal gesproken schrijf ik vanaf 
deze plek wat een gezellige tijd het op dit moment op 
school is. Met de mooie versieringen in de gangen, de 
gezellige kerstbomen in de lokalen, de sfeervolle verlichting 
en de kerstliedjes die je zo nu en dan uit de klassen hoort 
komen. Ik houd ervan.  
Tot afgelopen dinsdag was dit nog het geval, maar nu zit ik 
in een leeg schoolgebouw met alleen maar hardwerkende collega’s om me heen dit stukje 
te schrijven. Ik mis de kinderen enorm en ik weet dat dit voor alle leerkrachten op school 
geldt. We hadden zo graag een kerstontbijt willen meemaken, we hadden zo graag gezellig 
met alle kinderen bij elkaar willen zijn, we hadden mooie knutsels willen maken voor de 
bejaarden in Geesterheem, we hadden…, we hadden….. 
 
En dan missen we ook heel erg de aanwezigheid van u, onze ouders, in de school. Niet 
alleen om ons te helpen bij het versieren van de school, maar voornamelijk om samen deze 
tijd van het jaar te kunnen vieren. Want het is altijd heel bijzonder om met alle kinderen en 
alle ouders samen te komen in de gymzaal en op die manier de kerstdagen op te starten.  
 
Helaas is het dit jaar allemaal anders dan anders. Maar dat neemt niet weg dat we er 
samen het allerbeste van gaan maken. Gewoon lekker thuis, met het gezin. Daarom 
wensen wij, als team van De Wissel, iedereen warme en gezellige kerstdagen toe. We 
hopen iedereen half januari weer gezond en wel op school te zien.  

 



 
Aanvullende info schoolsluiting 
Tijdens de schoolsluiting werken de kinderen thuis. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 
mailen we op zondag 3 januari het werk voor de eerste week door. Op vrijdag 8 januari 
ontvangt u de volgende mail voor de tweede week. Dagelijks hebben de kinderen via 
Teams contact met hun leerkracht, daarvoor volgen we onderstaand schema. De 
handleiding van Teams heeft u al ontvangen, het mailadres en het wachtwoord voor uw 
kind ontvangt u van de leerkracht. Aanvullende informatie zal door de leerkracht naar u 
gemaild worden. 
Voor de kinderen van groep 1/2 hebben we pakketjes met werk gemaakt, deze kunnen 
maandag 4 januari op school opgehaald worden. De kinderen van groep 1 en 2 hebben 
twee keer per week contact met de leerkracht, dit doen we in kleine groepjes. Het schema 
hiervan ontvangt u van de leerkracht. 
 

8.30-9.15 3 

9.15-10.00 4 

10.00-10.45 5 

10.45-11.30 6 

11.30-12.15 7 

12.15-13.00 8 

13.00-14.00 Kleutergroepen met kleine groepjes 

 
Als uw kind gebruikt maakt van de noodopvang, wilt u er dan voor zorgen dat ze hun 
schoolwerk mee naar school nemen. De kinderen werken dan onder begeleiding van de 
aanwezige leerkracht. Denkt u ook aan het meegeven van voldoende eten en drinken? 
 
 

Prachtig resultaat bij leerlingtevredenheidsonderzoek 
Eens in de twee à drie jaar leggen we aan de kinderen in de 
bovenbouw een aantal stellingen voor via een 
tevredenheidsonderzoek. De resultaten ziet u staan in onderstaand 
schema. We zijn uiteraard heel tevreden met deze cijfers!  

 

Stelling Cijfer 
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 9,4 
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 9,0 
Vind je de regels op school duidelijk? 8,7 
Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,6 
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,5 
Hoe vind je het op school? 7,8 
Hebben jullie een leuke klas? 7,5 
Vind je het leuk om met de kinderen in je klas om te gaan? 7,5 
 
Welk rapportcijfer geef je de school?  

 
8,4 



Toetsweek Cito 
Begin februari starten we met de Citotoetsen. Twee maal per jaar, in het midden en aan 
het einde van het schooljaar, doen de leerlingen van groep 3 t/m 8 mee aan de Citotoetsen. 
Met deze toetsen meten we met een onafhankelijk instrument of de leerlingen op hun 
niveau vooruitgaan. We vergelijken de uitslagen met de toetsen van de methodes die we 
gedurende het hele jaar aan het einde van een hoofdstuk doen. Vaak komt dat overeen 
met elkaar, maar er kunnen ook verschillen zijn. Methodetoetsen testen of de leerstof die 
aan bod is gekomen, begrepen is, de Citotoetsen gaan meer over de algemene ontwikkeling 
van een kind op een vakgebied. Voor methodetoetsen kan een kind bijvoorbeeld thuis 
oefenen, voor de Citotoets doen we dat niet. We toetsen rekenen, spelling, begrijpend 
lezen en technisch lezen. Hieruit komt een niveau dat aangegeven wordt met de Romeinse 
cijfers I t/m V, waarbij I het hoogste niveau is en V het laagste. Deze scores vindt u ook 
terug op het rapport van uw kind. De scores hebben de volgende betekenis:  
 

  

I  20% hoogst scorende leerlingen  

II  20% boven het landelijk gemiddelde  

III  20% landelijk gemiddelde  

IV  20% onder het landelijk gemiddelde  

V  20% laagst scorende leerlingen  

 
 
Studiedag  
Heeft u hem al in de agenda staan? Op vrijdag 5 februari zijn de kinderen vrij, de 
leerkrachten hebben dan een studiedag. Op deze dag gaan we verder met onze scholing 
rond de kindgesprekken met de kinderen. Daarnaast plannen we tijd in om aan de analyse 
van de Citotoets te werken, om de rapporten voor te bereiden en om de groepsplannen 
aan te passen.   
 
 
Gezond tussendoortje 

Weet u het nog? Op dinsdag en donderdag eten alle kinderen en 
alle leerkrachten een gezond tussendoortje. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan fruit, snoeptomaatjes of een stukje komkommer. 
Veel kinderen drinken op deze twee dagen water in plaats van 
limonade.  
 

 
De schoolapp 
We hebben het u al eens eerder laten weten, we hebben een 
schoolapp! Het is de moeite waard om een kijkje te nemen, de app is 
namelijk goed gevuld. Alle groepen hebben er veel foto’s op staan, erg 
leuk om te bekijken. Verder wordt het algemene nieuws bijgehouden, 
kunt u de kalender bekijken en staan er ook foto’s van de hele school 



op. Via de schoolapp kunt u ook naar onze website, direct naar de mail of alle 
nieuwsbrieven nalezen. Kortom, ik zou zeker eens een kijkje gaan nemen.  
U kunt de app vinden in de Appstore, hij heet schoolapp. Door het invullen van uw eigen 
gegevens wordt u automatisch gekoppeld aan De Wissel.  
 
Regiodag dalton 
Een aantal keer per jaar wordt door de daltonregio Noord-Holland een informatieve dag 
georganiseerd rondom alles wat maar met dalton te maken heeft. Dit keer wordt de dag 
online ingevuld. Dit keer bespreken we met elkaar de nieuwe manier waarop daltonscholen 
gevisiteerd worden. Deze visitatie vindt één keer in de vijf jaar plaats. Je moet dan als 
school laten zien op welke wijze je de daltonprincipes verweven hebt in het onderwijs. 
 
Dalton = Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Vrijheid en verantwoordelijkheid is noodzakelijk om eigen keuzes te 
kunnen maken en eigen wegen te vinden. In gezamenlijk overleg 
bepaalt het team hoever deze vrijheid in de schoolsituatie kan en 
mag gaan en geeft waar nodig de grenzen aan. Dit is een 
ervaringsproces, waarbij ernaar gestreefd wordt de vrijheid, 
afhankelijk van de leeftijd van ieder kind, zo optimaal mogelijk te 
laten zijn. 
 
Deze vrijheid vereist een individuele begeleiding vanuit de leerkracht, waarbij de nadruk 
ligt op: 

 Controle of de geïnstrueerde leerstof beheerst wordt, zo nodig wordt nadere uitleg 
gegeven. 

 Begeleiding bij het bepalen van de volgorde van de opdrachten (indien nodig). 

 Advisering bij het gebruik van de hulpbronnen. 

 Activeren en stimuleren van een positieve samenwerking met medeleerlingen. 

 Het bepalen van een tijdslimiet, waarbinnen alle opdrachten af moeten zijn. 

 Het bespreken van het geleverde werk, waardoor hieruit eventuele afspraken 
voortvloeien. 

 

Wist je dat…  

 …. lezen op vaste momenten heel prettig is voor 
kinderen? In deze onzekere tijd zonder school, geeft 
lezen houvast. 

 …. een half uurtje (voor)lezen aan het begin en einde van de dag rust geeft? Kinderen 
krijgen hierdoor ook de kans om echt ‘in’ een verhaal te komen. 

 …. je hier in de kerstvakantie al mee kan starten? De woordenschat, leesvaardigheid 
en taalontwikkeling blijft hierdoor groeien. 

 
 

Wij wensen alle kinderen en ouders een liefdevol 2021 toe 

 


