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Kalender volgende week: 

Ma 14 februari:  1e rapport  
Di  15 februari: Driehoeks gesprekken: gr 1 t/m 8 
Wo  16 februari:    Driehoeks gesprekken: gr 1 t/m 8 
Do 17 februari:       Driehoeks gesprekken:  gr 1 t/m 8 
Vr 18 februari: Driehoeks gesprekken:  gr 1 t/m 8  
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
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van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Ik schrok toch wel toen ik van de week hoorde hoe hoog het ziekteverzuim onder leerkrachten is. 25% van alle 
leerkrachten zit ziek thuis, de week ervoor 18%. Dan mogen wij nog in onze handjes knijpen hier op school. 
Misschien heeft het feit dat we nog steeds in bubbels werken hier iets mee te maken? We weten het niet, maar 
hopen vooral dat het zo blijft natuurlijk.  

Van de week mocht ik een dag vervangen voor juf Demi in groep 4. Zij had een training in Gynzy en er was geen 
vervanger. Gelukkig kon ik de afspraken die ik had verzetten en zo voorkomen dat of juf Demi de training niet kon 
volgen (die heel belangrijk was voor de schoolontwikkeling) of dat de groep thuis moest blijven. Dat ging me te ver. 
Het is een erg leuke dag geworden en ik heb mogen werken met een gezellige groep kinderen. Een paar kinderen 
wilde graag op de foto met hun eigen gekozen werk aan het einde van de dag. 

 

Oh ja…ik mocht ook nog wel eens een keer terug komen, ook als juf Demi er gewoon wel was. Mijn dag was  weer 
helemaal goed. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/content/KomMijn/docs/Jaarkalender_2020-2021_DEF__1_.pdf
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen
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Wie is er jarig deze week? 
 

Wij wensen de volgende kinderen een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Eva uit groep 3   Evelien uit groep 7 

Chavella uit groep  1/2 Brent uit groep 5 

Zoë uit groep 7  Floris uit groep 7 

Zanillya uit groep  7 Senn uit groep 4 

Seifulah uit groep 8 

 

 

 

Driehoeksgesprekken 

Deze eerste rapportgesprekken hebben een andere naam en een andere opzet gekregen. We noemen het nu 

driehoeksgesprekken. Waarom een driehoek? We willen graag dat kinderen steeds meer eigenaar worden van hun 

eigen ontwikkeling. We zijn ons onderwijs steeds meer vorm aan het geven volgens leerlijnen, we hebben de manier 

van toetsing daar op aangepast en vinden dan ook dat het kind een wezenlijk onderdeel van het gesprek moet zijn als 

we spreken over diens ontwikkeling. Daar beginnen we in groep 1-2 al mee. Hun bijdrage zal dan nog bescheiden zijn, 

maar ook in die leeftijd kunnen ze best al wat over zichzelf op school vertellen. Naarmate de kinderen ouder worden zal 

hun bijdrage aan en rol in het gesprek een steeds grotere worden. Zo vormen we dus een driehoek: ouder – leerkracht – 

kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


