DE KLAPPER
Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam
Schooljaar 2020 – 2021 nummer 8, donderdag 18 februari 2021
st.michael@rvko.nl

www.st-michael.nl

Business as usual
Een dag later dan we gepland hadden, zagen we dinsdag 9 februari alle kinderen in de sneeuw, velen op de sleetjes,
weer naar school komen. Blije gezichten van de kinderen, van de ouders en van ons.
Ondanks de diverse verplichtingen en adviezen vanuit het protocol, proberen we alles in de
school voor de kinderen zo gewoon mogelijk te laten verlopen. Gelukkig lukt dat aardig.
Met deze paar foto’s willen we vooral laten zien dat het op school business as usual is. Kinderen
delen hun verhalen, ontmoeten elkaar, hebben plezier, spelen, leren, ontdekken dagelijks
nieuwe dingen en hebben het schooljaar met hun klasgenootjes en de leerkrachten enthousiast voortgezet.

Rapporten en gesprekken
Op dinsdag 23 maart krijgen de kinderen hun rapport. Bij het rapport ontvangt u ook de uitkomsten van de
citotoetsen (gr 3 t/m 8).
De bij het rapport behorende gesprekken, die over meer dan alleen de cijfers gaan (!), staan gepland op donderdag
25 maart en dinsdag 30 maart. U ontvangt 18 maart de link waarmee u kunt inschrijven voor de gesprekken.
De gesprekken vinden ook nu plaats in Googlemeet. U vindt googlemeet in Aerobe, de digitale leeromgeving van de
kinderen.

Toetsen
Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat doet hij door
beurten te geven, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen. Door daarnaast twee keer per jaar de
toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar de leerlingen. In veel gevallen
komt de toetsuitslag op de toetsen van Cito overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige gevallen levert het
echter verrassende informatie op. “Hé, vermenigvuldigen en delen gaat toch beter dan ik dacht.” Of: “Bij spelling
kon hij eerst wel goed de ou- en au-woorden onderscheiden, maar dat is nu toch weggezakt.” Juist dit soort
informatie geeft de leerkracht ook nu de kans om bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te
ontwikkelen.
Met veel nadruk willen wij erop wijzen dat het op de basisschool om veel meer gaat dan het behalen van hoge
citoscores.
De toetsen laten niet zien dat elk kind uniek en speciaal is. Aan cito zie je niet dat een kind een muziekinstrument
bespeelt, dat een kind goed kan dansen, of mooie kunstwerken maakt.
Ook geeft het niet aan hoe kinderen met elkaar omgaan, of ze vrienden hebben waar ze op kunnen rekenen of zelf
een steun zijn voor anderen.
Aan de getalletjes kan je niet zien of een kind zorgzaam, vrolijk, aardig, betrouwbaar of lief is.
Ook kan je er niet aan aflezen hoe een kind tot de resultaten gekomen is.
De toetsen zeggen ook niets over de veerkracht van kinderen en het kunnen omgaan met voor- en tegenspoed.
Kortom de citoscores zeggen wel iets, maar zeker niet alles!
Als wij naar de kinderen kijken, nemen wij al die aspecten wel mee. Omdat ook deze aspecten van belang zijn voor
de verdere ontwikkeling van het kind én zijn of haar geluk!

SAMEN
Voor het creëren en behouden van een veilige leer- en werkomgeving voor alle kinderen en volwassenen in en om
de school hebben we elkaar hard nodig. Deze verantwoordelijkheid dragen we samen. Het is belangrijk dat we
allemaal de regels respecteren.
Volgt u a.u.b. de richtlijnen voor het brengen en halen. Inclusief de gespreide tijden en deel deze met de oppas.
Houdt bij de lokaalingangen ook afstand tot de leerkracht.
Volg de éénrichtingsstroom.
Blijf niet hangen bij de school.
Spreek een plaats af met uw kind als u uw kind ophaalt (hoe ouder de kinderen, hoe verder van de school)
➢ We verwachten van u dat u de school steeds goed informeert over Covidgerelateerde klachten of
besmettingen in en om de thuissituatie. Verzoek om positieve testuitslagen (ook in de vakantie) te mailen
aan: p.zuijdam
➢ We verwachten van iedereen dat de regels omtrent thuisblijven en quarantaine worden opgevolgd.
Op de site van school en in de schoolapp bij ‘nieuws’ vindt u de beslisboom, die duidelijkheid geeft over het beleid
ten aanzien van thuisblijven, testen en quarantaine.
DANK VOOR HET BEGRIP VOOR ALLE AFSPRAKEN EN MAATREGELEN

Masked Reader
Morgen is de ontknoping van de Masked Reader. Omdat wij weten dat ook veel ouders hebben meegespeeld,
ontvangt ook u morgen de ontknoping.
Niet alle collega’s konden meedoen, zij bieden zich ongetwijfeld aan voor het volgende verkleedspel

ZIEKMELDINGEN
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch,
maar per e-mail sturen aan:
ziekmeldingen@st-michael.nl

VOLGENDE KLAPPER
De volgende Klapper verschijnt donderdag 11 maart en verschijnt ook op www.st-michael.nl

