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In de periode van 11 t/m 28 januari stonden de toetsweken op 

het programma. Door de lockdown was/is het in deze periode on-
mogelijk de toetsen af te nemen. De toetsperiode verplaatsen we 

tot na de lockdown. Twee weken na de lockdown starten we met 
het afnemen van de toetsen. 

Tijdens de toetsweken nemen we de landelijk genormeerde Cito 
leerlingvolgsysteem toetsen af. Binnen de methodes die we ge-

bruiken zitten ook toetsen. Deze toetsen gaan over de kennis die 
in de afgelopen periode is opgedaan. Deze kennis ligt dus nog 

vers in het geheugen. De toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem 
gaan over de kennis die ze hebben opgedaan in het afgelopen 

half jaar. Het zijn genormeerde toetsen waardoor we onze leer-
lingen kunnen vergelijken met de andere leerlingen die op het-

zelfde moment in hun schoolcarrière staan. 
De rapportgesprekken staan op de planning voor de week van 15 

februari. Wij denken dat het belangrijk is zeker na de lockdown 
elkaar weer te spreken vandaar dat we deze gesprekken niet 

doorschuiven. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 
8 februari. De inhoud van het gesprek is gericht op het welzijn en 

wat opvalt. Het rapport van uw kind ontvangt u na de toetswe-
ken en dus ook na dit gesprek. Na de toetsweken kunnen we een 

zo goed mogelijk beeld geven over de ontwikkeling van uw kind. 
Naar aanleiding van het rapport kunt u een gesprek aanvragen of 

de leerkracht kan u uitnodigen voor een gesprek.  
Vanaf 1 maart is het mogelijk de afspraken die u met de leer-

kracht heeft gemaakt tijdens het rapportgesprek zelf terug te le-

zen in het ouderportaal van ParnasSys. 
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Tevredenheidsonderzoek 

In november 2020 hebben leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8, ouders en medewerkers 

deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek. De leerlingen en medewerkers nemen 
jaarlijks deel aan dit tevredenheidsonderzoek. Een keer in de twee jaar nemen ouders 

deel aan het onderzoek. We willen iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld hartelijk 
bedanken. We zijn trots op het resultaat. De Houtkoperschool scoort bij algemene te-

vredenheid bij deze drie groepen boven het landelijk gemiddelde. Hieronder vindt u een 
deel van het resultaat. Tijdens het overleg van 16 februari bespreekt de medezeggen-

schapsraad de uitslag van het onderzoek.  

 

Leerlingen Score Houtkoperschool Benchmark PO 

Algemene tevredenheid 8,9 8,2 

Meest tevreden over:  

• leerkracht 
9,3 9,1 

 

Minst tevreden over:  

• welbevinden 
8,1 8,6 

Ouders Score Houtkoperschool Benchmark PO 

Algemene tevredenheid 7,8 7,6 

Meest tevreden over:  

• leerkracht 
8,6 8,4 

 

Minst tevreden over:  

• Gepersonal-
iseerd leren  

7,2 

 

7,0 

Medewerkers Score Houtkoperschool Benchmark PO 

Algemene tevredenheid 8,9 8,4 



Inloopochtend 

Op 14 januari stond er een 

inloopochtend op het programma. Door 
de lockdown was iedereen thuis. Hierbij 

geven wij een toch even een kijkje in de 
verschillende groep tijdens het 

thuisonderwijs.  

 

Groep 1/2: knutselen 

Groep 3 

 

Groep 4: woorden web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5/6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7/8: gekke kleding dag 

 
20-20 regel 

Nu onze leerlingen de les digitaal moeten 

volgen en langdurig dichtbij op een scherm 
kijken, is het extra belangrijk te bedenken 

wat goed is voor hun ogen. Uit onderzoek 
van het Oogfonds blijkt dat 1 op de 2 

kinderen bijziend wordt. Het Oogfonds komt 
met een praktische reminder: 20-20-2. Na 

20 minuten schermtijd, laat je je kind 20 
seconden ver kijken. Dat kan spelenderwijs: 

zoeken naar vogels in de bomen of even 
voetballen. Daarnaast is het belangrijk dat 

een kind 2 uur per dag buiten is, inclusief 

de pauzes.  

Klik hier voor een informatie filmpje over dit 

onderwerp van de Oogfonds.  

https://oogfonds.nl/oogklachten/bijziendheid-bij-kinderen/
https://youtu.be/DCwSnin1-y4
https://youtu.be/DCwSnin1-y4
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Kalenderactiviteiten 

 

 8 februari  Voorlopig eind lockdown 

 8 t/m 12 feb. rapportgesprekken 

 10 februari broertjes/zusjes avond 

 19 februari studiedag 

 22 t/m 26 feb. voorjaarsvakantie 

 3 maart  luizencontrole 

 4 maart  schoolfotograaf 

 5 maart  podium 3/4 

 

 

  

5 februari verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 

Aan het werk bij de 

noodopvang 


