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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief
van het kalenderjaar 2022
Het hele team van kindcentrum de Kringloop
wenst iedereen een gelukkig, maar bovenal een
gezond 2022 toe!
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Het is fijn dat we weer open zijn!

De maatregelen die voor de schoolsluiting van toepassing waren, blijven van kracht.
In het kort komt dit op het volgende neer;
Mondkapjes
•
Op basisscholen is het dringende advies aan leraren en leerlingen vanaf groep 6 om
een mondkapje te dragen in de gangen en gezamenlijke ruimtes in de school
•
Volwassenen houden 1.5 meter afstand van elkaar
Zelftesten
•
In het primair onderwijs geldt dit dringende advies; twee keer per week zelftesten voor
onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6
Overig
•
Bij klachten blijven de kinderen thuis
•
Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school
•
Het snottebellenbeleid blijft gehandhaafd. Leerlingen blijven ook bij milde verkoudheidsklachten thuis
•
We laten zo min mogelijk externen en ouders in de school. Afspraken worden online of
telefonisch gemaakt. Afspraken op school vinden alleen plaats na overleg
•
De meeloopmomenten en het Open Podium komen voorlopig te vervallen
•
We mengen geen groepen kinderen
•
Een vriendelijk verzoek om de berichtgeving via Social Schools goed in de gaten te
houden
•
De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 krijgen deze week 2 zelftesten mee naar huis
•
Op de volgende pagina treft u, namens de Rijksoverheid, een overzicht van de
coronaregels aan

BHV-ers

Binnen onze school zijn 9 personeelsleden geschoold
bedrijfshulpverlener. Jaarlijks volgen zij een herhalingstraining
om hun kennis up-to-date te houden.
Woensdagmiddag 19 januari volgen de bedrijfshulpverleners
een online herhalingstraining BHV, waarbij de accenten liggen op LH (levensreddende handelingen) en het brand
blussen.
Omdat wij door de coronamaatregelen geen groepen
mogen mengen, wordt er geen ontruimingsoefening
gehouden.
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Vanuit de Rijksoverheid
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Referentieniveaus
In de media en in (toets)uitslagen wordt regelmatig gesproken over referentieniveaus.
Hieronder vindt u informatie en uitleg over deze referentieniveaus.
Wat zijn referentieniveaus?
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen goed is. Hiervoor
kijkt ze onder andere naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Sinds 1 augustus
2020 kijkt de inspectie naar de referentieniveaus in plaats van naar de gemiddelde
eindtoetsscores. De referentieniveaus worden bepaald aan de hand van de
eindtoetsresultaten van een school over drie jaar. De gemiddelde referentieniveaus van de
school worden hierbij vergeleken met signaleringswaarden die de inspectie heeft bepaald.
Voorheen bepaalde de inspectie voor iedere soort eindtoets een ondergrens. Met
referentieniveaus zijn alle scholen vergelijkbaar met elkaar en ook ten opzichte van de
grenzen die de inspectie stelt. De referentieniveaus helpen scholen om hun onderwijs in
taal en rekenen te verbeteren. Deze drie vaardigheden bepalen onder andere of een
leerling straks goed mee kan komen op de middelbare school en daarna. Daarom meet
iedere eindtoets welk niveau de leerling beheerst op taal, op lezen en op rekenen.
Welke referentieniveaus zijn er?
Referentieniveaus gelden voor heel het onderwijs. Wat gemeten wordt op de eindtoets,
wordt omgezet in een bepaald niveau: een fundamenteel niveau (het basisniveau) en een
streefniveau. De inspectie gebruikt deze twee niveaus en kijkt naar het percentage
leerlingen dat het fundamenteel niveau heeft behaald en naar percentage leerlingen dat
het streefniveau heeft behaald.
Fundamenteel niveau
Het fundamenteel niveau is het percentage leerlingen dat het basisniveau voor taal, lezen
en rekenen haalt op de eindtoets. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de
basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland ligt de minimale
signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau op 85%. Dit betekent dat volgens de
inspectie minimaal 85% van de leerlingen dit basisniveau moet halen. Halen gemiddeld
minder leerlingen dit niveau? Dan is dat een signaal voor de Inspectie van het Onderwijs. Zij
gaat dan met de school en het schoolbestuur in gesprek.
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Referentieniveaus
Streefniveau
Het fundamentele niveau is het niveau voor taal, lezen en rekenen dat het alle leerlingen
aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast is het
streven dat zoveel mogelijk basisschoolleerlingen een hoger niveau voor taal en rekenen
halen. Dit noemen we het streefniveau. Afhankelijk van bepaalde kenmerken van de
leerlingen op school, bepaalt de inspectie welk percentage leerlingen minimaal dit niveau
behaald.

Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen verschilt dus per
school. De inspectie kijkt eerst goed naar de kenmerken van de leerlingen en hun ouders
om de verwachting te bepalen. Wanneer een school bijvoorbeeld meer leerlingen heeft
die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Het aanmelden van nieuwe leerlingen
Als uw zoon/dochter dit schooljaar of in het schooljaar 2022-2023 4 jaar wordt en u kiest voor
een inschrijving op onze school, het vriendelijke verzoek om hier niet te lang mee te
wachten. Het is voor ons van belang te weten hoeveel kinderen er instromen.
Het leerlingeaantal is bepalend voor het formeren van het aantal groepen voor het
schooljaar 2022-2023. Dit lijkt nog erg ver weg, maar achter de schermen wordt hier
binnenkort al over nagedacht.
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Naschoolse beweegactiviteit

Voor wie:
Wanneer:
Welke groep 3:
Data:

Groep 3A & 3B
Maandag en Donderdag van 14:45-16:00
Maandag groep 3B Sanne T. Donderdag groep 3A Marion
Maandag 17 januari 2022
Donderdag 24 februari 2022

Volgende week maandag(17-01-2022) en donderdag(20-01-2022) beginnen we weer met
de naschoolse beweegactiviteiten. Het gaat om 6 naschoolse beweegactiviteiten tot de
voorjaarsvakantie.
Omdat wij in de coronatijd geen klassen mogen mengen, is dit op maandagmiddag voor
groep 3B van Sanne T en op donderdagmiddag voor groep 3A van Marion
Het zou geweldig zijn als (bijna) alle kinderen hieraan meedoen.
Djoss Smalen onze docent bewegingsonderwijs gaat dit zelf begeleiden. Hij haalt de kinderen op school op en gaat verschillende beweegactiviteiten organiseren in sportcentrum
Elderveld. De kinderen kunnen opgehaald worden omstreeks 16:00 bij de ingang van de
gymzaal door hun ouders/verzorgers. De kinderen die bij de naschoolse opvang verblijven
worden door Djoss daar heen gebracht.
De aanmeldingsformulieren worden z.s.m. meegegeven aan de leerlingen en moeten
uiterlijk 14 januari ingevuld binnen zijn.
Voor de duidelijkheid gelden er een paar afspraken:
•
Gymkleding is verplicht (voor de veiligheid en hygiëne)
•
Een kind aanmelden voor de gehele periode t/m 21 en 24 februari 2022 ( geheel
gratis )
•
Ouders moeten de kinderen buiten de gymzaal opvangen i.v.m. de coronamaatregelen

Van Djoss Smalen

De Kringloop - 11 januari 2022 - pagina 6

