Hellevoetsluis, 4 november 2021

Betreft: nieuwsbrief week 44
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Voortgangsgesprek november/december
Enkele weken geleden heeft u een startgesprek gevoerd met de leerkracht van uw
kind. Doordat de volgende gesprekken pas in februari gepland staan (na de toetsen
en de rapporten) geven we u de mogelijkheid om een extra gesprek te voeren met de
leerkracht(en) over de voortgang van de samenwerking en de ontwikkeling van uw
kind. Het kan ook zijn de de leerkracht contact met u opneemt om eea. te bespreken.
Deze gespreksronde staat gepland voor de volgende periode: 15 november – 13
december. De leerkrachten zetten vanaf volgende week de planning open in Parro. U
kunt zich vervolgens inschrijven. Op 8 november om 17:00 uur gaat de planning
open voor ouders met meerdere kinderen op school, op dinsdag 9 november om
17:00 uur voor alle andere kinderen. Gesprekken vinden plaats tijdens kantooruren in
de unit van uw kind.
Parro
Het kan soms gebeuren dat er problemen zijn met toegang tot Parro. We gebruiken
Parro voor informatie vanuit de klas. Indien u problemen heeft met Parro kunt u
mailen met Wilma Heinrichs van de administratie via:
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl. Zij helpt u graag verder. Ook als telefoonnummers
en mailadressen zijn gewijzigd horen we dit graag.
Ziekmelden via Parro
Eerder hebben we u al geïnformeerd over het ziekmelden via Parro. We merken dat
u dit al volop doet. Dit scheelt in de ochtend een hoop telefoontjes en zorgt dat de
afwezigheid van uw kind snel terechtkomt bij de leerkracht. Bedankt daarvoor!
Uiteraard kunt u in bijzondere situaties altijd even bellen of een bericht sturen naar
de leerkracht. Bij nood is een kort gesprekje met de leerkracht in de ochtend
natuurlijk ook mogelijk.
Aangeven voorkeur wel/niet op foto/video
We willen graag bij u aangeven dat u uw voorkeur voor toestemming voor foto/video
kunt aangeven via Parro. Deze optie kunt u gedurende het schooljaar steeds
aanpassen naar uw eigen voorkeur. Dit kunt u doen in Parro via: privacy-voorkeuren
/ naam van uw kind en vervolgens via het pictogram van het potloodje.
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Openstellen Ouderportaal toetsen
Intern zijn we bezig om steeds meer opties van ons leerlingvolgsysteem toegankelijk
te maken voor u. Dit doen we middels Parro en het Ouderportaal. U bent al bekend
met een aantal functies en vorig jaar hebben we ook de optie van de Cito-toetsen
met u gedeeld. Dit jaar onderzoeken we om ook andere toetsen en vorderingen
gedurende het schooljaar met u te delen. U bent zo beter op de hoogte van de
voortgang van uw kind en bent niet afhankelijk van alleen de rapporten. U ontvangt
gedurende het schooljaar hierover meer informatie van ons.
Interne vertrouwenspersoon op school
Met het vertrek van juf Femi hebben we juf Yolanda Schaap bereidt gevonden om de
functie van interne vertrouwenspersoon over te nemen. Yolanda Schaap werkt in
leerjaar 7/8 en is alle dagen aanwezig. U kunt bij haar terecht wanneer u het gevoel
heeft dat u met de eigen leerkracht, de kwaliteitscoördinatoren of de directie niet
verder kunt.
Voor leerlingen is juf Yolanda het aanspreekpunt zodra een leerling zijn/haar
‘problemen’ niet goed kan bespreken met de eigen leerkracht. Gesprekken met juf
Yolanda kunnen plaatsvinden in vertrouwen tot het moment dat er aanleiding is om
vervolgstappen te ondernemen. Yolanda Schaap is bereikbaar via de mail via:
yolanda.schaap@edumarevpr.nl
Schoolbezoek bestuur
Op donderdag 28 oktober hebben collega’s vanuit ons bestuur een bezoek aan onze
school gebracht voor een intern kwaliteitsbezoek. Dit bezoek is onderdeel van onze
eigen kwaliteitsprocedure binnen Edumare. Conclusie van het bezoek was dat we
het volledige vertrouwen blijven behouden van ons bestuur en dat we goed bezig zijn
en hard werken om een nog betere school te worden. Aandachtspunt zijn de
leerresultaten. Hier werken we hard aan en was voor ons al een aandachtpunt. Mede
door de inzet van allerlei extra ondersteuning en nascholing vanuit oa. het Nationaal
Programma Onderwijs kunnen we dit blijven doen.
Corona en leerlingen thuis
De afgelopen weken merken we dat Coronabesmettingen weer vaker voorkomen in
gezinnen. We wensen gezinnen die te maken hebben met een besmetting veel
sterkte toe en hopen natuurlijk dat er niemand ziek zal worden.
Gezinnen krijgen advies van de GGD en leerlingen uit het betreffende gezin moeten
thuisblijven in overleg met de GGD. Voor de klas en andere leerlingen op school
heeft dit gelukkig geen gevolgen. Indien organisatorisch mogelijk verzorgen de
leerkrachten werk voor thuis. Helaas lukt dit niet altijd op het gewenste moment.
Graag uw begrip hiervoor.
We hopen samen met u dat dit voor de komende periode zo blijft en niet toe zal
nemen. Mocht dit aangescherpt worden hoort u dit uiteraard van ons zoals u dat
vorig jaar ook van ons gewend was.
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Ouderbijdrage, schoolreis en kamp
Binnenkort ontvangt u van ons een brief voor de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage. Met deze
bijdrage kunnen we oa. de volgende activiteiten organiseren: Sinterklaas, Kerst,
Pasen, Kleuterfeest. Deze bijdrage is €25,- per kind per schooljaar en is vrijwillig. U
zult begrijpen dat we veel activiteiten niet kunnen organiseren wanneer weinig
ouders dit betalen. We doen dan ook een beroep op u om mee te doen aan deze
bijdrage.
In leerjaar 7 en 8 gaan de leerlingen op kamp. Ook hiervoor vragen we een bijdrage.
Ouders van deze leerlingen ontvangen hier apart informatie over vanuit de
leerkracht.
Uiteindelijk hopen we op 17 juni na 2 jaar weer een keer op schoolreis te kunnen. Dit
geldt voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 6. De bijdrage voor de schoolreis is €30,Leerjaar 1 en 2 gaan naar een andere bestemming dan leerjaar 3 t/m 6.
Meer informatie volgt maar we wilden u alvast doorgeven dat we de verschillende
bijdragen op een andere manier aan u gaan vragen. We gaan hiervoor gebruik
maken van ons leerlingvolgsysteem zodat u niet meer handmatig de bedragen over
hoeft te maken. Betaling is hierdoor gemakkelijker en verloopt geheel digitaal.
Belangrijke data komende tijd
vanaf maandag 8 november: inschrijven voortgangsgesprekken via Parro.
maandag 29 november: studiedag, scholen Kindcentrum gesloten
vrijdag 3 december: viering Sinterklaas
woensdag 22 december: kerstviering
donderdag 23 december: 14:00 uur, kerstvakantie
kerstvakantie: vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari

Als u vragen heeft horen wij dat graag van u.
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!

Vriendelijke groet, Freek Kloeg
Directie Hendrik Boogaardschool, Kindcentrum De Samenstroom
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