
 

   

  Pagina 1 van 4 

   
 

 
 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 

 

Vandaag sturen wij u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. 

Inmiddels is er veel informatie op u afgekomen. Dit ging hoofdzakelijk 

over Corona. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de start en 

over de toets-weken. Verder ontvangt u informatie vanuit de MR 

(medezeggenschapsraad) en sturen we nogmaals de formatie mee 

i.v.m. wat kleine wijzigingen. Allereerst wil ik het volgende kwijt…… 

 
 
 

Trots 

Je zult maar een kind van ‘nu’ zijn en elke dag ongelofelijk je best doen. 

Je zorgt dat je alles voor elkaar krijgt, in deze ongewone situatie. De 

wereld is totaal anders en vraagt veel meer dan je gewend bent. Je 

volgt elke dag online lessen, speelt niet samen met je klas op het 

schoolplein tussen de lessen door en doet heel veel werk zelfstandig. 

Super knap, toch? 

Je zult maar ouder zijn in deze tijd en alles rond moeten breien. Je werk, 

je gezin en eventuele zorgen rondom Corona. Je doet je best om ouder, 

werknemer/werkgever en leerkracht te zijn. Het is lastig en ook knap, 

toch?  

Je zult maar leerkracht zijn in deze tijd. Je geeft alles om de leerlingen 

erbij te houden. De ene dag geef je fysiek les, de andere opeens online. 

Je blijft je leerlingen motiveren en als het niet goed gaat thuis of niet lukt, 

vang je de leerlingen op in de noodopvang. Best pittig toch?  

Ik ben dan ook ontzettend trots op de leerlingen, de ouders en het team 

van de watermolen! Ik heb erg veel respect voor de wijze waarop 

iedereen dit heeft opgepakt. 

De afgelopen periode hebben de leerlingen (o.a.) geleerd om te gaan 

met MS teams, zelfstandig te werken en flexibel te zijn. Waarschijnlijk kunt u er nog wel meer bedenken…. 

Heel waardevol voor de toekomst! 

Ik vind het om die reden extra lastig dat er wordt gesproken over “achterstanden” in het onderwijs. 

Leerlingen zouden niet op niveau zitten. Hoe eerlijk is dit tegenover de leerlingen? Corona heeft toch niet 

alleen effect op onze kinderen, maar toch op ons allemaal? Op de hele wereld toch? En ten opzichte van 

wie hebben de leerlingen een achterstand? We maken volgens mij een ‘denk’fout door te denken dat 

kinderen leren door een programma af te werken en dat als we moeten afwijken van dit programma, het 

dan niet goed gaat komen met de leerlingen. 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

19-2-2021 

Studiemiddag, leerlingen 12.30 

uur vrij 

20-2-2021 

Voorjaarsvakantie t/m 28 februari 

4-3-2021 

Biebbus 

26-3-2021 

Rapporten mee 

1-4-2021 

Paasontbijt 

1-4-2021 

Biebbus 

2-4-2021 

Studiedag, leerlingen vrij! 

5-4-2021 

2e Paasdag, vrij 

 

Belangrijke mededeling 
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Ik vertrouw op onze leerlingen. We gaan straks zien wat voor sprongen 

zij hebben gemaakt en welke leerlingen er (meer) last van hebben 

gehad. We doen wat we altijd deden: we kijken naar het kind. We 

nemen ze mee in waar ze gebleven zijn. 

Ik vertrouw op het vakmanschap van ons team. Zij gaan zorgen voor 

een goed aanbod voor alle leerlingen.  

En ik vertrouw op u; dat u samen met de school het beste van deze 

situatie maakt en u kind al het vertrouwen geeft dat hij/zij nodig heeft 

en juist te benoemen waar haar/zijn krachten liggen. 

Vertrouwen en trots ; de basis om op verder te werken en ervoor te 

zorgen dat het goed komt. En omdat het al goed is. 

De start 

Gisteren zijn we dan eindelijk gestart. Na een (ijsvrije) maandag, mochten we gisteren alle leerlingen in de 

school ontvangen. Het team zag er echt naar uit. Het is toch het fijnste om de leerlingen in de lokalen te 

hebben en hen fysiek les te geven. Wel voelt de situatie dubbel; er zijn uiteraard ook binnen het team 

spanningen over de ontwikkelingen rondom Corona. We hopen dan ook dat de komende twee weken 

goed uitpakken. Op dit moment zijn alle teamleden gezond en dus aanwezig op school. Fijn! 

Toetsen 

We gaan starten met het afnemen van de midden toetsen (M-toetsen). Dit pakken we geleidelijk op. Deze 

week reserveren we als “gewenningsperiode”. We zetten in op het groepsklimaat en maken tijd om alle 

afspraken en gedragsverwachtingen met de leerlingen te herhalen. De volgende week  nemen we (de 

week voor de voorjaarsvakantie) alvast 1 á 2 toetsen af. Na de vakantie geven we hier een vervolg aan. 

Op 12 maart zijn alle toetsen afgenomen en afgerond.  

Na 12 maart volgen twee weken waarin het team de gegevens zal evalueren en analyseren. Door de toets 

uitslagen goed te bekijken kan het aanbod in de klas worden aangepast/bijgestuurd. De 

groepsleerkrachten verwerken de gegevens in het rapport, op 26 maart ontvangen alle leerlingen deze. In 

de week van 29 maart tot en met 1 april gaan de groepsleerkrachten in gesprek met u en uw kind(eren) 

over het rapport. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging via de schoolpraatapp.  Noteert u alle data 

alvast in uw agenda?  

Formatief toetsen 

We toetsen formatief. Door te toetsen krijgen we inzicht in de 

ontwikkeling van de leerlingen en weten we waar we bij 

moeten sturen (aanbod). In het ouder-kind gesprek nemen 

we de leerlingen hierin mee; we maken ze deelgenoot en 

vertellen ze wat ze al beheersen en waar nog aan gewerkt 

moet worden.  
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Verkiezingen Medezeggenschapsraad van start 

Zoals in de laatste nieuwsbrief aangekondigd houden wij dit jaar verkiezingen voor de 

medezeggenschapsraad (MR). Wij zijn op zoek naar 2 kandidaten om zitting te nemen in de MR namens de 

ouders en verzorgers van de Watermolen. In totaal bestaat de MR uit 6 leden, namelijk 3 ouders en 3 

leerkrachten. 

Wat doet de MR? 

De MR behartigt de belangen van de kinderen, ouders / verzorgers en de medewerkers en staat in direct 

contact met de directeur. 

De MR komt gemiddeld 7 keer per jaar bij elkaar en heeft dan overleg met elkaar en met de directeur van 

onze school. Als het tussendoor nodig is, dan worden er ook zaken telefonisch of per e-mail afgehandeld. 

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmings- advies- of informatierecht over het onderwerp. 

Voorbeelden van onderwerpen die worden besproken zijn: 

- De bestemming en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. 

- De resultaten van de leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. 

- De kwaliteit van het onderwijs. 

- De veiligheid van leerlingen en medewerkers. 

- De groepsindeling (welke groepen verwachten we komend schooljaar) 

- Gezien de blijvende actualiteit wordt ook het coronabeleid momenteel veelvuldig besproken. 

Geef je op als kandidaat 

Lijkt het je als ouder / verzorger leuk om mee te praten over de genoemde (en andere) onderwerpen? 

Geef je op als kandidaat voor de verkiezingen. Dit kun je doen door voor 28 februari 2021 een e-mail te 

sturen aan mr_wa@zaanprimair.nl. Stel jezelf in de e-mail voor een geef aan waarom je jezelf kandidaat 

stelt. Indien zich meer dan 2 kandidaten aanmelden zullen wij een verkiezing houden. In dat geval worden 

alle kandidaten aan de ouders / verzorgers bekend gemaakt en zullen wij hen in de gelegenheid stellen 

om te stemmen op hun favoriete kandidaat. Mochten er maximaal 2 kandidaten zijn, dan zijn er geen 

verkiezingen nodig en wordt je in principe aangesteld als MR-lid. Je neemt dan in ieder geval vanaf het 

nieuwe schooljaar zitting in de MR en kunt de komende maanden alvast meedraaien. 

Heb je voordien nog vragen, neem dan gerust contact met ons op per e-mail of een van de onderstaande 

telefoonnummers. 

Sharada van Egmond (voorzitter): 06-22934875 

Linda Warren (secretaris): 06-19476184 

Amber Zaal: 06-20991606 
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