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Beste ouders, 

Hoewel het een beetje aan de late kant is wil ik u , namens ons hele team, een goed jaar toewensen. 

Wat een vreemde manier om het nieuwe jaar te starten. Toch zijn wij heel blij met de manier 

waarop we het onderwijs nu vorm kunnen geven. 

Het feit dat we alle kinderen, iedere dag even zien en/of spreken, de kleine groepjes leerlingen die 

zowel door de leerkrachten als ook door de experts voor de extra lessen krijgen maakt dat we op 

deze manier eraan werken dat de kinderen geen al te grote achterstanden gaan oplopen. 

Ook is het fijn dat kinderen zo in een goed ritme blijven, iedere dag weer op tijd moeten opstaan, 

aankleden en zich klaar moeten maken om weer te gaan leren. 

Natuurlijk houden we goed rekening met afstand, handen wassen, tafels schoonmaken. Hieronder 

een impressie om te zien hoe het eruit ziet. 
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Dit kunnen we alleen maar doen omdat u ervoor zorgt dat wanneer er ziekte-signalen in het gezin 

zijn uw kind thuishoudt en de school informeert. Fijn! Dat maakt dat wij met vertrouwen het 

onderwijs zó kunnen vormgeven. 

Natuurlijk is het enorm vervelend wanneer er ziekte is in het gezin. Belangrijk dat u alle gezinsleden 

laat testen. We moeten met elkaar enorm voorzichtig zijn en laten we hopen dat betere tijden snel 

in zicht gaan komen! 

                                                                                                                                                                                                                                                       

EXTRA LESSEN                                                                                Ik had u al eerder verteld dat de 

school een extra subsidie van de overheid heeft gekregen en dat wij dit geld inzetten 

voor extra lessen in een klein groepje. Zo kan ieder kind datgene nog extra oefenen 

wat moeilijk of lastig is. 

Wij merken echter dat niet altijd alle kinderen aanwezig zijn of niet op tijd. Dat is 

jammer. Voor ieder uur betalen wij € 50. Wanneer er geen kinderen zijn gaat de 

betaling toch door.  

Dit is echt een extra kans voor kinderen. 

Ik wil u dan ook met klem vragen om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is 

en afspraken zoveel mogelijk buiten deze tijden om maken. 

Mocht uw kind een aantal keer niet aanwezig zijn dan stopt de extra ondersteuning 

definitief voor uw kind. 

 

De verwachting is dat wij deze extra lessen tot de meivakantie kunnen aanbieden. 
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LEZEN  LEZEN LEZEN  LEZEN 
Een van de belangrijkste vaardigheden voor kinderen is lezen want alles is taal. 

Door veel te lezen neemt de woordenschat toe (heel belangrijk) en ook zal begrijpend lezen 

veel beter gaan. 

We merken dat veel van onze leerlingen lezen niet leuk vinden en thuis nooit lezen. Daarom 

zijn wij bezig om alle kinderen lid te maken van de bibliotheek (gelukkig zijn er al veel 

kinderen lid) en zullen we het programma Yoleo gaan inzetten, een programma wat wel op 

de computer moet gaan. https://www.yoleo.nl/  

Dit programma is vooral bedoeld voor kinderen die lezen niet leuk vinden. Het zal nog wel 

even duren voordat we dit kunnen inzetten. Zodra we alle kinderen kunnen voorzien van 

een biebpasje gaan we aan de slag. 

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! 

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door 

lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je 

virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst 

wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken 

al met veel plezier gebruik van Yoleo. 

      

Mocht uw kind nog geen lid zijn, vul dan graag het formulier in wat uw kind meegekregen 

heeft dan kunnen wij aan de slag. 

TIP: Mocht u uw kind al dagelijks willen laten oefenen met lezen kunt u al kijken op 

www.avilezen.nl   

Bericht van  

Doordat de maatregelen zijn verlengd hebben wij besloten om een lockdown programma te maken 

om de jeugd te helpen waar nodig. Dit programma zal van kracht zijn zolang de scholen gesloten zijn. 

Elke dag staan onze professionals klaar om (kwetsbare) kinderen te ondersteunen met hun huiswerk 

en andere school gerelateerde onderwerpen. 
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Naast de huiswerkondersteuning bieden wij hen, die deelnemen, de mogelijkheid om te ontladen 

middels bewegingsactiviteiten (ism Incluzio). 

 Vanwege de maatregelen is aanmelden verplicht en hebben wij plek voor max 10 kinderen (dit 

kan tussendoor gerouleerd worden). U kunt hiervoor bellen of appen naar: 06-14880922  ( Wladimir 

Lesuis) of mailen naar: wlesuis@solnetwerk.nl 

 

Verlengde leertijd  

Na de voorjaarsvakantie is er weer voor verschillende groepen verlengde leertijd, tijd waarin 

kinderen op een andere manier gaan leren. We doen dit in samenwerking met SOL en andere 

organisaties. 

 

Zo heeft groep 8 na de voorjaarsvakantie 8 woensdagen verlengde leertijd van 14.30-16.00. Sol 

en Move gaan samen met de leerlingen een maatschappelijk idee uitwerken en uitvoeren: wat is 

voor onze wijk belangrijk. Kinderen worden aan het denken gezet om met elkaar ideeën te 

bedenken over iets positiefs voor de wijk. 

Groep 7 heeft al eerder dit jaar een project gedaan met prachtige resultaten. 

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan 

hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken 

zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. 

   

Voor groep 5 en groep 6 zijn er 5 theaterlessen, hoe leuk is dat! Hoewel we al zeker weten dat 

deze theaterlessen doorgaan is de dag nog niet definitief. Voorlopig is afgesproken dat dit op 
maandag zal zijn.  Start in maart maar op dit moment is nog niet helemaal bekend vanaf welke week. 
De leerlingen van groep 5 zullen van 14.15-15.15 toneellessen hebben. 
De leerlingen van groep 6 van 15.15 -16.15 
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Personele informatie 

Eindelijk hebben 2 leerkrachten gevonden voor de kleutergroep: Juf Rita en juf Irene. 

Samen gaan zij met onze kleuters weer hard aan het werk. We zijn erg blij met deze 2 zeer 

enthousiaste nieuwe collega's! 

Afgelopen week konden de kleuters weer dagelijks voor 2 uurtjes naar school en er werd naar 

hartenlust gespeeld en gewerkt. En wat een prachtige resultaten!! 

 

   

Juf Rita                                                                                                      juf Irene 

Met juf Marianne gaat het heel langzaam beter. We hebben regelmatig contact met haar. 

 

Cito-toetsen en ontwikkelingsgesoprekken 

Januari is de maand waarin de Cito toetsen weer op het programma staan. Door de lockdown en de 

andere manieren van onderwijs geven zal dit nu iets anders verlopen. 

We hebben met het team afgesproken dat we starten in de laatste week van januari en ook de 

eerste week van februari. Dat kan betekenen dat de tijden waarop uw kind nu naar school gaat iets 

anders eruit kan gaan zien. 
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De leerkrachten zullen dit met u communiceren. Wat vooral van belang is voor ons is om te zien of 

uw kind achterstand heeft opgelopen of niet. Op deze manier kunnen we goed zien welke 

onderdelen er eventueel extra aan bod moeten komen. 

De verwachting is dat de geplande ontwikkelingsgesprekken in maart gewoon kunnen doorgaan en 

dat betekent dat u , uw kind en de leerkracht samen gaan kijken hoe het ervoor staat. 

 

        

Project De Schoolschrijver 

Ook dit jaar hebben wij weer de mogelijkheid om deel te nemen aan het project de Schoolschrijver 

en onze schoolschrijver is – evenals vorig schooljaar- Selma Noord 

Ook vorig schooljaar heeft Selma boeiende lessen gegeven over boeken en over zelf verhalen 

schrijven. 

De kinderen van groep 4, 5 en 6 hebben het geluk dat Selma bij hen wekelijks op bezoek komt. 

Als alles goed gaat zal het project na de voorjaarsvakantie gaan starten. 

 

EEN BELANGRIJK BERICHT 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek  

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. 

Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken 

met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 

wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor 

belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de 

ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons 

helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt 

verbeteren.  

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 
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opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). 

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.  

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare 

publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens 

vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de 

strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u 

toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten 

weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS 

gestuurd worden.  

Wilt u dit dan vóór 25 januari per mail aangeven bij de directie: directie@bredeschoolmerenwijk.nl 

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek  

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens 

niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van 

leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te 

verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 

moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om 

toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 

 

Team merenwijk 
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