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Inleiding 

Gisteren was er al een uitgebreide nieuwsbrief  over het weer naar school gaan van alle kinderen 

vanaf 8 juni. In deze nieuwsbrief wat meer onderwijsinhoudelijke informatie. 

Team 

Als school hebben we op de teldatum(1 oktober) te maken met een kleiner aantal leerlingen(-12) dan 

het jaar daarvoor. Dat betekent dat we minder WTF kunnen inzetten om de school te laten draaien. 

We  zijn in staat om volgend jaar 5 groepen te maken: 1-2 + 2-3+4-5+6-7+8. Wie welke groepen gaat 

bemensen is op dit moment nog een onderwerp van gesprek. Binnen alle Voilascholen is afgesproken 

dat we alle formaties op donderdag 25 juni naar buiten brengen. Zo krijgen bijna alle ouders in 

Leusden gelijktijdig alle informatie.  

Het is duidelijk geworden dat we na een jaar al afscheid gaan nemen van juf Ingeborg. Zij gaat als 

onderwijsassistente verder op een andere Voilaschool. We zullen t.z.t. een passend afscheid voor 

haar organiseren. 

Cito toetsen 

Deze maand worden weer de Cito toetsen afgenomen maar waar dienen deze toe en waarom nemen 

we deze juist in deze bijzondere periode af? De cito toetsen zijn bedoeld om de vaardigheden en de 

ontwikkeling op bepaalde onderdelen bij te houden (technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend 

lezen). De uitkomsten van de toets zijn vooral bedoeld voor de docenten, zodat ze aanvullende 

informatie krijgen over hoe individuele leerlingen en klassen als geheel het op bepaalde onderdelen 

doen, los van de toetsen die je het hele jaar al maakt.  

Met de data die voortvloeit uit deze toetsen maakt de leerkracht (groeps)plannen die de leerlingen 

helpt zich verder te blijven ontwikkelen. De leerkracht toetst of zijn aanpak en geboden onderwijs 

van het afgelopen jaar effectief is gebleken en maak gerichte keuzes voor het komende halfjaar. 

Juist nu we richting het einde van het schooljaar gaan is het van groot belang dat de docenten een 

goed overzicht krijgen van de leerontwikkeling van de kinderen. Zij willen de klas graag een passend 

plan meegeven voor het volgende schooljaar. Een Cito toets wordt bij ons dus niet gezien als een 

eindstation waarbij ze getoetst worden op alles wat ze al kennen en kunnen maar eerder als een 

tussenstop waarbij de leerkracht nogmaals een beeld krijgt waar de ontwikkeling van de leerling zich 

begint en wat er nodig is om het volgende station te bereiken.  Mochten er nog verdere vragen zijn, 

stuur gerust een mail naar mlaforrest@kompasleusden.nl  
 Maddy Lafforrest ( interim-IB) 
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Afscheid van Het Kompas 

De laatste weken van het schooljaar komen eraan. Door alle Coronazaken heeft groep 8 dit jaar een 

heel bijzonder afscheid. In plaats van het schoolkamp heeft groep 8 een tweedaags alternatief 

programma.  

Er is ook gekozen om een musicalfilm te maken in plaats van een live optreden in de hal. Op de 

afscheidsavond is er voor de leerlingen en ouders van deze groep de grote premiere.  

Verschillende ouders hebben een grote rol in de organisatie van deze afscheids periode.  

Mooi om te zien hoe goed de samenwerking en afstemming tussen ouders en team is! 

#kijkennaarwatmogelijkisindezecoronaperiode 

 

MR 

In de afgelopen periode is er regelmatig overleg geweest met de MR. Fijn dat we een enthousiaste en 

betrokken MR hebben die kritisch en coöperatief meedenken over de school. Aanstaande woensdag 

is er weer een MR.  De onderwerpen die dan aan de orde komen zijn o.a : ervaringen eerste dagen 

met alle kinderen, traject nieuwe rekenmethode, gymlessen, en formatie volgend schooljaar.  

Rekenmethode 

Op Het Kompas werken we al een hele periode met de rekenmethode Alles Telt. In het team zijn we 

al een tijdje bezig met het inzoomen op het rekenonderwijs. Zo hebben we een duidelijke visie 

ontwikkeld voor het moderne rekenonderwijs in de 21e eeuw  en hebben we en 

sterkte-zwakte-analyse gemaakt van ons rekenonderwijs. We zijn nu aangekomen bij het uitproberen 

van een tweetal rekenmethodes. De komende weken gaan de kinderen mogelijk enkele lesjes krijgen 

uit een andere methode. Zo kunnen we onze eigen ervaringen, naast de inzichten van anderen 

leggen en uiteindelijk een keuze gaan maken. Door de Coronamaatregelen hebben we een iets ander 

traject gelopen dan oorspronkelijk gepland. We zijn er echter wel van overtuigd dat we met elkaar 

een goede keuze kunnen gaan maken. 

Studiedagen eind juni 

Op donderdag 25 en vrijdag 26 juni gaan de studiedagen gewoon door zoals ze oorspronkelijk 

gepland waren. We gaan als team aan de slag met groepsoverdracht en groepsbesprekingen n.a.v. de 

Citotoetsen en de observaties. Daarnaast gaan we een keuze maken in ons traject voor Rekenen.  Er 

is daarnaast nog ruimte voor de leerkrachten om het jaar goed af te kunnen ronden en het nieuwe 

jaar voor te bereiden. 

Beekveld en Terpstra vragenlijst sociale veiligheid groept 6-8 

Eerder is er aangegeven dat de grote B& T kwaliteitsvragenlijsten voor ouders/teamleden en 

kinderen groep 6-8 dit schooljaar niet door zou gaan. Om goed te kijken wat het effect van de 

Coronatijd is hebben we dat Voilabesluit iets aangepast. We gaan een korte vragenlijst afnemen bij 

de kinderen in groep 6-8. Later in het kalenderjaar zullen we de uitgebreide vragenlijst bij de 

verschillende partijen uitzetten. Voor de vragenlijst van de kinderen hebben we dan een vergelijking 

met ongeveer een half jaar tijd ertussen. 

  



Agenda 

5 juni Nieuwsbrief 19 

10 juni MR 

19 juni Nieuwsbrief 20 

25 juni studiedag (geen les)-groep 1-6 hele dag, groep 7-8 alleen de middag+extraNB 

26 juni studiedag groep 1-8 

27 juni klusochtend 

30 juni meester Gerard jarig 

3 juli Nieuwsbrief 21 + zomerfeest 

10 juli Rapport 2 mee 

11 juli juf Joke jarig 

14 juli slotavond groep 8 

17 juli laatste schooldag( les tot 12 uur( 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 
 
 


