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Start Cito Midden-toetsen
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Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
Namens de directie en het team van Kbs De Spoorzoeker willen wij jullie
allemaal een heel gelukkig en vooral gezond nieuwjaar toewensen.

Meldingen met betrekking tot Covid-19
Net als in de periode voor de Kerstvakantie willen wij u ook nu weer vragen om alle meldingen met
betrekking tot Covid-19 (positieve testuitslagen, quarantaine in verband met nauw contact e.d.) te
melden via ons algemene emailadres: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl. Graag de leerkracht van uw
kind hierbij in CC zetten.
Bij een eventuele melding willen wij graag antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is de eerste ziektedag van de leerling?
2. Welke dagen is de leerling nog op school geweest?
3. Welke klachten heeft de leerling?
4. Welke test heeft de leerling afgenomen? (zelftest of GGD test)
5. Indien een zelftest, gaat de leerling nog een confirmatietest doen bij de GGD?
6. Graag uw toestemming om gegevens uit te wisselen met de GGD.
Deze gegevens hebben wij nodig om het scholenteam van de GGD te informeren.
De GGD adviseert de school over eventuele quarantaine voor leerlingen, groepen of medewerkers.
Als school volgen wij altijd het advies op van de GGD.

Zelftesten groep 6 t/m 8
Vandaag ontvangen alle leerlingen van groep 6 t/m 8 weer 4 zelftesten. Het advies is om uw kind
op maandag en woensdag vóór schooltijd te laten testen. (Deze week op dinsdag en donderdag).
Wij willen benadrukken dat het gebruik van de zelftesten een advies is, dat wij op school zelf geen
testen afnemen bij de leerlingen en u vrij bent om een keuze te maken om de testen te gebruiken.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de flyer ‘Zelftesten-doe-je-zo’ en de laatste versie van
de ‘Beslisboom’.

Toestemming deelname onderzoeken
Op 16 december jl. hebben wij u via de mail geïnformeerd over de deelname aan he landelijk
onderzoek. Hieronder nog eens een herhaling van dit bericht.
Om de leerprestaties van onze leerlingen en de eventuele gevolgen daarop van de Corona periode
goed in beeld te krijgen, heeft het Centraal Bureau van de Statistiek en NRO-NCO een landelijk
“leergroei” onderzoek gestart. Scholen kunnen hieraan deelnemen door gedurende de
schoolloopbaan van uw kind 2x per jaar de toetsresultaten via een koppeling vanuit ParnasSys (ons
leerlingvolgsysteem) naar het Centraal Bureau Statistiek (CBS) te sturen. Daar worden de gegevens
dan gepseudonimiseerd en beschikbaar gesteld aan het NRO NCO voor het onderzoek.
De scholen krijgen twee keer per jaar een statusoverzicht van hoe hun leerlingen en groepen zich
ontwikkelen. Het gaat dan niet om specifieke leerlinggegevens maar anonieme totaaloverzichten.
Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders
actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde omdat het om toetsgegevens gaat, u moet
het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Mocht u niet akkoord zijn met deze uitwisseling van gegevens van uw kind, dan kunt u dit voor 6
maart 2022 aan ons kenbaar maken.
U kunt dit eenvoudig zelf door in Parro naar ‘Privacy-voorkeuren’ te gaan en bij ‘Deelname
Onderzoeken ‘Nee’ aan te klikken. De gegevens van uw kind zullen dan niet in het onderzoek
worden meegenomen.
Heeft u in het verleden bezwaar gemaakt tegen deelname aan onderzoeken maar bent u van
mening veranderd dan kunt u dit ook zelf wijzigen in Parro door in Parro naar ‘Privacy-voorkeuren’
te gaan en bij ‘Deelname Onderzoeken ‘ja’ aan te klikken.

Vrijwillige ouderbijdrage
Aan het begin van dit schooljaar heeft u een betaalverzoek ontvangen voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Omdat dit betaalverzoek inmiddels is verlopen, ontvangen de ouders/verzorgers
die de bijdrage nog niet hebben voldaan, in de loop van deze week een nieuw verzoek via de mail.
Uw bijdrage zorgt ervoor dat de oudervereniging door het hele schooljaar heen diverse activiteiten
kan organiseren.
In december waren daar uiteraard de Sinterklaas- en Kerstviering. De volgende activiteiten die
gepland staan zijn: Carnavalsviering, Avondvierdaagse, speldag voor de kleuters, bingo avond, film
avond en disco avond.
De oudervereniging zal haar uiterste best doen om de geplande activiteiten. Al dan niet in
aangepaste vorm, doorgang te kunnen laten vinden. Uiteraard zijn zij hierin wel afhankelijke van
de dan geldende maatregelen.
Als u de financiële bijdrage niet kunt of wilt betalen heeft dat geen gevolgen voor uw kind. Wij
vinden dat al onze leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school
organiseert. Het is wel zo dat deze activiteiten mogelijk worden gemaakt door uw bijdrage. U hoeft
niet aan te geven als u niet wilt betalen.

Start Cito M-toetsen
Aanstaande woensdag starten we met de afname van de Cito Midden-toetsen. Mocht de leerling,
bijvoorbeeld door ziekte of quarantaine, niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de
toetsen dan zullen wij bekijken hoe deze op een ander moment kunnen worden ingehaald. De
leerkracht zal u daar dan verder over informeren.

Afscheid juf Wilma
Per 1 januari heeft juf Wilma Talstra een nieuwe baan aangeboden gekregen.
Wilma gaf ondersteunende lessen aan de leerlingen van groep 4B.
Wij wensen haar heel veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Jaarverslag
Beste ouders/verzorgers, leerkrachten en directie,
Terugblik schooljaar 2020-2021 vanuit de MR
Vanuit de MR kijken we terug op een continue uitdagend en flexibel schooljaar. Flexibel voor
iedereen, zowel voor de ouders/verzorgers tijdens het thuis onderwijs en regelen van opvang.
Maar zeker ook voor de leerkrachten en directie; om de regelgeving juist te interpreteren en het
onderwijs in de beste wijze door te kunnen laten gaan. Maar ook hoe flexibel de kinderen zijn in de
(nog steeds) onzekere tijd. Gedurende het schooljaar 2020-2021 bleef Corona toch het onderwerp
van elke MR vergadering; wat zijn de ontwikkelingen op school? Hoe doen de leerlingen het? Wat
is de gemoedstoestand van het schoolteam? Hoe gaan we zorgen dat (eventuele) leerachterstand
toch weer opgepakt gaat worden?
Een kleine greep uit alle punten waar directie en de MR van informatie en advies wisselden, elke
vergadering weer.
Ook de MR is doorgegaan met virtuele vergaderingen en zo dragen we een steentje bij aan het
vermijden van het virus. Het was fijn om ervoor te kunnen zorgen dat het Eftelinguitje toch door
kon gaan. Naast Corona en het Eftelinguitje zijn (onder andere); zindelijkheidprotocol,
schoonmaak, jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, ouderbetrokkenheid, Corona subsidie, de
jaarlijkse begroting (2021) & formatie, beleidsplan MHB, school uitjes, MARAP rapportage en MR
verkiezingen besproken.
Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Ivo en Lianne. We danken
beide voor de inzet en inbreng gedurende de afgelopen jaren. Vanuit de leraren geleding is de
verdeling per bouwjaar reeds goed geregeld. Met de komst van Marcha (oudergeleding), samen
met Marleen (leerkrachtgeleding)zijn we klaar voor het schooljaar 2021-2022. Aan het einde van
het komend schooljaar zal Charles (verplicht) afscheid nemen van de MR. Ook Marjan zal de MR
verlaten. De voorkeur gaat uit naar een ouder uit de onderbouw. Er komen dus twee plekken
vrij. De MR zou graag een ouder willen verwelkomen uit de onderbouw (groep 1-2-3) jaren. Mocht
u interesse hebben, dan ontvangen we graag een mailtje naar KBSdeSpoorzoeker_MR@inos.nl
Met vriendelijke groet,
Uw Medezeggenschapsraad
https://www.spoorzoekerbreda.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

