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Startgesprekken en preadviesgesprekken 

Van 28 september tot 2 oktober is er de mogelijkheid om de leerkrachten te spreken. Helaas 

gebeurt dit niet op school, maar via het programma Teams (op het account van de kinderen). 

Controleer nu vast of dit account werkt. Werkt het niet? Vraag je kind om hulp en anders de 

leerkracht. 

Intekenen voor de gesprekken gaat dit jaar voor het eerst digitaal via de parro-app. Je kunt 

woensdag 16 september op parro een uitnodiging van de leerkracht verwachten om in te tekenen 

voor het gesprek. Twee dagen ervoor op 14 september ontvang je al informatie over het verloop 

van het schooljaar in de groep van je kind. Lees dit rustig door. Heb je er vragen over, dan kunnen 

die in het startgesprek gesteld worden. 

Voor de groepen 7 en 8 worden de gesprekken een combinatie van startgesprekken met de 

nieuwe leerkracht en preadviesgesprekken met de leerkracht van het vorige jaar. Dit is één 

gesprek met twee leerkrachten. 

Wij vinden contact met ouders/verzorgers heel belangrijk; we werken immers samen aan de 

ontwikkeling van de kinderen. Goed contact tussen leerkracht en ouders/verzorgers helpt daarbij. 

________________________________________________________________________________ 

Afwezigheid leerkrachten 

Deze week moesten maar liefst twee groepen een dag 

naar huis gestuurd worden. Dat vinden wij ontzettend 

vervelend. Graag licht ik toe hoe dit komt. 

Van nature zijn leerkrachten geneigd om met een 

verkoudheid en soms zelfs met koorts gewoon door te 

gaan met lesgeven. Misschien is dat niet altijd even verstandig maar de betrokkenheid van onze 

leerkrachten is gewoon groot. Door de komst van corona màg een leerkracht niet meer 

doorwerken. De richtlijnen van het RIVM zijn hier duidelijk over: een verkouden leerkracht dient 

thuis te blijven en zich te laten testen. Pas na een negatieve uitslag mag de leerkracht terugkeren. 

Wie werkt met kinderen pakt helaas snel een verkoudheid op en moet dus naar huis. En omdat 

momenteel het proces van testen tot uitslag drie dagen duurt, betekent dat nogal wat voor het 

onderwijs. Er zijn namelijk nauwelijks vervangende leerkrachten beschikbaar. Wij doen ons 

uiterste best om dit probleem het hoofd te bieden maar het kan bijna niet anders dan dat we in 

de nabije toekomst vaker een groep naar huis moeten sturen. Wel zullen we vanaf nu vaker 

gebruik maken van het geven van thuisonderwijs zoals we dat gewend waren van de periode toen 

de scholen gesloten waren. 
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Gezond eten belangrijk voor de 

gezondheid 

Wij zijn op school een groot voorstander van 

een gezonde lunch. Gezond eten en drinken 

heeft namelijk een positief effect op de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij 

proberen hier geregeld aandacht aan te 

besteden. Zo is iedere woensdag op school 

een fruitdag. Op deze dag mogen kinderen als 

tussendoortje alleen fruit of groente 

meenemen. Nog mooier zou het zijn als kinderen überhaupt gewend raken fruit en groente als 

tussendoortje te nuttigen. Wij doen hier graag een oproep aan alle ouders/verzorgers om de 

kinderen toch vooral gezonde lunches en tussendoortjes mee naar school te geven. Natuurlijk is 

af en toe een koekje of snoepje niet erg, maar laat het vooral de uitzondering zijn. Meer weten? 

Neem eens een kijkje op de website van het voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl).   

________________________________________________________________________________ 

Agenda  

31 augustus t/m 15 september afname cito-toetsen 

4 september   groep 8 naar de Heimanshof 

17 september   voorlichting aan groep 8 over  

                                                         online veiligheid 

17 september   groep 1/2b naar de kinderboerderij 

23 september    studiedag (kinderen vrij) 

2 oktober    studiedag (kinderen vrij) 

http://www.voedingscentrum.nl/

