
 

    
 

 

 

Nieuwsbrief 5        
december 2020 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Wij zijn inmiddels bijna bij de afsluiting van dit bijzondere kalenderjaar gekomen. Wat 

is er in 2020 veel gebeurd en wat hebben wij veel moeten laten.   

Keer op keer hebben wij er met z’n allen de schouders er weer onder gezet en zijn wij 

doorgegaan.  

Zaken die zo gewoon waren worden gemist en lijken soms al tot het verleden te horen. 

Gewoon even met je kind de klas inlopen, een kort “fysiek” gesprek voeren met de 

leerkracht, helpen in de klas van jouw zoon of dochter of genieten van een optocht 

door het dorp.  

 

Laten wij hopen dat 2021 ons snel wat mogelijkheden gaat bieden om terug te keren 

naar datgene dat zo “gewoon” leek te zijn.   

Wij hebben ook veel geleerd van de tijd die achter ons ligt. Wij hoeven niet te wachten 

op bijzondere momenten, wij benutten de kansen om momenten bijzonder te maken.  

 

Samen hebben wij er dinsdag voor gezorgd dat wij het kalenderjaar op school op een 

fijne manier hebben kunnen afsluiten.   

 

Het organiseren van onderwijs op afstand vraagt voorbereidingstijd. De leerkrachten 
hebben zich de afgelopen dagen ingezet om na de vakantie het afstandsonderwijs 
vorm te geven. In deze nieuwsbrief staat weergegeven wat u en uw kind na de 
vakantie kunt verwachten. Tevens vindt u het tijdpad aangaande gesprek- en 
rapportfolio cyclus. Echter gezien de sluiting en het onvoorspelbare van dit virus, zal 
2021 nog wat enige improvisatie van ons allen vragen.  
  

Wanneer u gebruik wilt maken van de noodopvang na de vakantie neem dan contact 
op met ilvyverdaasdonk@stichtinginitia.nl. U kunt dit tot vrijdag 19 december 16:00uur 
doorgeven. Graag naam, school, dagen, tijden en telefoonnummer noteren. 
 
Noteer alvast maandag 4 januari! Er zal er dan een in-check-moment zijn. We zullen 
ze dan voorzien van lesstof, materialen en een korte toelichting. Onder het kopje 
inloop en thuisonderwijs hieronder treft u meer informatie. 
 
Voor nu wensen wij u allen FIJNE KERTSDAGEN en een GEZOND 2021! 
 
Raymond Smeets 
 
  

Om te onthouden 

 

Tot 18 januari 2021 zijn de 

scholen dicht. Tot nader 

bericht. 

 

4 januari 2021 inloop moment I  

11 januari 2021 inloop moment II 
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Logo 
We zouden het in alle commotie bijna vergeten, maar zoals u al via Parro voorbij zag komen, heeft de Noorderpoort 
een vernieuwd logo. Een nieuwe start vraagt om een nieuw jasje! Zo ook deze nieuwsbrief. Ook onze website zal snel 
volgen! www.kbsnoorderpoort.nl  
 
MR 
Het kan u niet ontgaan zijn dat enkele scholen binnen Dongen zijn overgestapt op een continurooster. Wij, als MR zijn 
ook onze schooltijden kritisch onder de loep aan het nemen en zijn benieuwd naar de reacties en de meningen van u 
als ouder. In deze oriënterende fase willen wij graag na de vakantie een enquête uit zetten. Hierover berichten wij u 
meer na de vakantie. 
 
Ventilatie 
Er is een onderzoek gedaan door Technische adviesbureau Wiercx naar het binnenklimaat van de Noorderpoort.  
Conclusie van het onderzoek is dat het gebouw zonder aanpassingen niet zal kunnen voldoen aan de eisen ‘frisse 
scholen C‘ en het Bouwbesluit.  
Om daar aan te kunnen voldoen zijn er meerdere opties, waaronder de meest (kost)effectieve: het plaatsen van dak- 
ventilatoren boven ieder lokaal. 
Hoewel het gebouw op de nominatie staat om gesloopt te worden en de kosten van deze aanpassing minimaal rond de 
30.000 euro liggen, heeft de directeur bestuurder besloten deze investering goed te keuren. 
We hopen deze aanpassingen zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren. 
 
Kerstmis 
Helaas mocht onze geplande kerstviering niet doorgaan. We besloten om onze laatste schooldag gezellig af te sluiten. 
Leuke gezamenlijke activiteiten onder het genot van wat lekkers. Dank je wel OV! 
 
Inloop 
Op Maandag 4 januari 2020 nodigen wij alle kinderen uit om het nieuwe jaar te openen! Ook is dit het moment waarop 
wij de spullen uitdelen voor het thuisonderwijs. 
 
Wij gaan dit organiseren door een verdeling te maken per gezin en op alfabet. 
Groep 1:  10.00-10.30u Gezinnen met de achternaam beginnend met A t/m D 
Groep 2:  10.40-11.10u Gezinnen met de achternaam beginnend met E t/m G 
Groep 3:  11.20-11.50u Gezinnen met de achternaam beginnend met H t/m N 
Groep 4:  12.10-12.40u Gezinnen met de achternaam beginnend met O t/m T 
Groep 5:  12.50-13.20u Gezinnen met de achternaam beginnend met U t/m Z 
 
Bij de poort staat iemand om u en uw kinderen te begroeten. De kinderen kunnen zelfstandig naar de voor hun 
bekende ingang. In het lokaal staat hun eigen leerkracht om hen op te vangen. 
We willen vragen om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Indien u mee komt, vragen 
wij u plaats te nemen in de zogenoemde ‘wachtplaatsen’. De persoon aan de poort zal u een plaats op het schoolplein 
toe wijzen. 
 
Wanneer u vanaf 4 januari gebruik wilt maken van een chromebook, willen wij u vragen om contact op te nemen met 
ilvyverdaasdonk@stichtinginitia.nl.  
Daar waar wij niet voor iedereen een chromebook hebben, vragen wij u alleen hierop een verzoek te doen, wanneer 
het daadwerkelijk noodzaak heeft. 1 device per gezin kan worden uitgeleend. Wij vragen u als ouder een 
bruikleenovereenkomst te tekenen. 
 
 
 
  

http://www.kbsnoorderpoort.nl/
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Thuisonderwijs 
Groep 1-2 
Op maandag 4 januari komen de kinderen, in tijdvakken, hun map ophalen.  
In deze map zit:  

- Werkbladen 
- Wachtwoorden / e-mail en stappenplan om in de mail te komen  
- knutselactiviteiten 

Tevens zit er een blad in met suggesties voor activiteiten, die u eventueel met uw kind kunt doen. 
We zullen ook verwijzen naar een aantal programma's en websites.  
In de eerste week na de vakantie wil juffrouw Dianne graag met al de kinderen videobellen via Teams. 
Hiervoor zal zij begin van de thuiswerk week een gespreksplanner sturen via Parro. 
 
Groep 3-4 
Op maandag 4 januari komen de kinderen, in tijdvakken, hun map ophalen.  
In deze map zit:  

- Weekplanning met uitleg   
- Wachtwoorden / e-mail en stappenplan om in de mail te komen  
- Stappenplan hoe in te loggen op Teams/ digitale leeromgeving 
- Lesmateriaal   
- Leuke (mag-)activiteiten voor als het schoolwerk klaar is.   

 In de middenbouw en de Onderwijs op Maat-klas zal het Onderwijs op Afstand er als volgt uit gaan zien:   
ALLE leerlingen melden zich dagelijks voor een check-in moment.  

- 09.00 – Groep 3 en groep 4   
- 09.30 – Onderwijs op Maat klas.   

We spreken de kinderen dan via Teams. Een verdere uitleg over hoe dit werkt, vind je in het pakket van maandag. 
Tijdens dit moment openen we samen de dag.   
Van 10.00 tot 12.00 zijn wij via Teams (en uiteraard ook via Parro) bereikbaar om vragen te stellen over de leerstof.   
Via Parro kunnen we altijd een afspraak maken als er behoefte is aan een 1-op-1 gesprek.  
Op maandag 11 januari volgt een nieuw afhaalmoment. De kinderen nemen dan het gemaakte werk mee terug naar 
school en krijgen een nieuw lespakket mee naar huis.   
 
Groep 5 t/m 8 
Op maandag 4 januari komen de kinderen, in tijdvakken, hun map ophalen.  
In deze map zit:  

- Taakbrief, per dag uitgewerkt, en alle benodigde bladen en kopieën.  
- Blad met wachtwoorden per leerling  
- Stappenplan hoe in te loggen op Teams/ digitale leeromgeving  

 
ALLE leerlingen melden zich ELKE dag om 09:30 via teams bij hun leerkracht.  

- Elke dag 09:30 check in via teams.  
- Van 10:00-12:00 is de leerkracht beschikbaar. Leerling stelt vraag via de chat en krijgt een tijd om te 

videobellen. (leerkracht kan namelijk al in een gesprek zijn met een andere leerling)  
- Ook is het mogelijk dat de leerkracht een privé gesprek met een leerling plant.  
- Mochten ouders vragen hebben, dan graag via Parro. Aansluitend kan er dan eventueel ook een gesprek 

via Teams plaatsvinden.  
Op maandag 11 januari leveren de leerlingen al het gemaakte werk in bij de leerkracht, zodat deze het werk kan 
nakijken. De leerlingen krijgen dan het werk voor de tweede week gelijk weer mee naar huis. 
 
Bij onderwijs op afstand hoort natuurlijk ook muziekles. Wij hebben er voor gekozen om te werken met de kidspagina 
van 123zing. De website die hierbij hoort is kids.123zing.nl. Iedereen krijgt van zijn/haar eigen leerkracht 
inloggegevens om toegang te krijgen tot het klassenbord. Hierop zet de leerkracht muzieklessen klaar die de kinderen 
thuis zelfstandig kunnen uitvoeren. Ook kan er met de componeertools zelf muziek gemaakt worden. Veel (muzikaal) 
plezier! 
  



 

    
 

 
 
Gesprek- en rapportfolio cyclus 
Op onze school vinden wij de driehoek ouder-kind-leerkracht erg belangrijk.  
Onze gesprekscyclus is hierop gebaseerd.  
 
Groep 1-2 
In de groepen 1-2 ga ik maandelijks 15- minuten gesprekken houden. U kind krijgt 2x per jaar een rapportfolio mee 
naar huis en er zijn 2x per jaar oudergesprekken. Indien nodig kunnen er altijd extra gesprekken plaatsvinden. U 
krijgt op tijd een uitnodiging voor een gesprek, ze zullen aan het eind of begin van de maand plaatsvinden. De 
leerkracht zal een paar data plannen, zodat u kunt aangeven welke dag en tijdstip u het beste past. Uw kind krijgt zijn 
of haar rapportfolio voorafgaande het gesprek mee naar huis. Het gesprek over uw kind vindt plaats als uw kind rond 
de 4 jaar en 6 maanden is, 5 jaar, 5 jaar en 6 maanden, 6 jaar of 6 jaar en 6 maanden. De ouders van de 4-jarige 
kinderen die net op school zijn begonnen krijgen na 6 weken een gesprek over hoe het allemaal gaat op school, ze 
krijgen nog geen rapportfolio mee naar huis. 
 
Groep 3 t/m 8 
Wij gaan u als ouders 3x treffen in een regulier oudergesprek. Daarnaast bieden wij u 1x een oudergesprek op 
aanvraag. Maar mochten wij of u meer behoefte hebben aan een gesprek, dan bent u van harte welkom en  kunt u de 
leerkracht benaderen via Parro. 
 
De leerlingen krijgen 2x per jaar een rapportfolio mee naar huis.   
In dit rapportfolio vindt u de doelen waaraan uw zoon en/of dochter heeft gewerkt. Deze doelen maken wij zichtbaar 
en bespreken wij met u en uw kind. Daarnaast plannen wij de zogenaamde Kind-doel gesprekken. Dit zijn tussentijdse 
gesprekken met leerkracht en kind om samen de doelen op te stellen en/of te evalueren. Op deze manier maken we 
elk kind meer eigenaar van zijn/haar eigen leerproces. 
 
Cijfers zult u niet meer terugvinden in ons rapportfolio. Via het medium Parro gaan wij de cijfers aan u openbaar 
maken. Zo bent u direct op de hoogte van resultaten. Belangrijk hierbij is goed te beseffen dat cijfers ons informatie 
verstrekken. Zo hoeft een onvoldoende bij een nieuw onderwerp of bij een leerling die er veel moeite mee heeft niet 
per se negatief te zijn. Andersom is een hoog cijfer ook niet per definitief het juiste. Een periode van bekend worden 
met het aflezen van cijfers moet u dus incalculeren. De leerkrachten willen u hierbij indien nodig graag ondersteunen. 
Eenvoudig met een Parro bericht kunnen zij aangegeven wat het cijfer betekent voor uw kind. 
Deze functie in Parro wensen wij later dit jaar voor u te activeren. Uiteraard zullen wij u goed op de hoogte houden 
over dit proces. 
 
september:  
kind – doel gesprek I  
welke groepen:  groep 3 t/m 8.  
wie:                kind-leerkracht  
wanneer:    begin september 
 
doel van het gesprek:    
Deze gesprekken vinden plaats onder schooltijd. Leerkracht en leerling nemen de tijd om de verschillende leerdoelen 
te bekijken, bespreken en evalueren. Samen spreken ze af waar de leerling de komende tijd aan gaan werken. Hierop 
wordt terug gekeken naar het vorige schooljaar. Welke doelen zijn toen behaald en wat worden de nieuwe doelen 
voor de komende periode. 
 
kennismakingsgesprekken  
welke groepen:  groep 1 t/m 8.  
wie:                   ouders-leerkracht  
wanneer:    augustus/september 
In de 3de en 4de week van het nieuwe schooljaar worden gesprekken gepland met alle ouders van de leerlingen. U 
ontvangt de uitnodiging van de leerkracht en kunt u vervolgens via Parro inschrijven. De gesprekken vinden op 
verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn.  
 
 
  



 

    
 

 
 
doel van het gesprek:    
Kennismaken en een goede basis leggen voor het komende schooljaar.   
Wat verwacht u van dit schooljaar? Wat vindt u belangrijk in de benadering van uw kind? Welke doelen en afspraken 
kunnen we maken voor het komende schooljaar.  
 
november:  
kind – doel gesprek II 
welke groepen:  groep 3 t/m 8.  
wie:                kind-leerkracht  
wanneer:    begin november 
 
doel van het gesprek:    
Deze gesprekken vinden plaats onder schooltijd. Leerkracht en leerling nemen de tijd om de verschillende leerdoelen 
te bekijken, bespreken en evalueren. Samen spreken ze af waar de leerling de komende tijd aan gaat werken. 
 
oudergesprekken op aanvraag 
welke groepen:  groep 3 t/m 8.  
wie:                      ouder-leerkracht.  
wanneer: november 
In de maand november kan het zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Wenst u zelf de leerkracht te 
spreken en ontvangt u geen uitnodiging, dan kunt u de leerkracht verzoeken tot een uitnodiging. De gesprekken 
vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. 
                     
doel van het gesprek:   
Het doel is afhankelijk van wat de leerkracht en/of ouders op dat moment willen bespreken. 
 
januari:  
eindadviesgesprekken groep 8.          
De ouders en de leerlingen van groep 8 worden hierover geïnformeerd en ontvangen van de leerkracht de uitnodiging 
voor het gesprek.  
 
Voorlopige oriëntatiekader groep 7.          
De ouders en de leerlingen van groep 7 worden hierover geïnformeerd en ontvangen van de leerkracht de uitnodiging 
voor het gesprek.  
 
februari: 
Rapportfolio I gaat mee naar huis. 
 
Voortgangsgesprek n.a.v. rapportfolio (leerdoelen) en CITO M toetsen.  
welke groepen: groep 3 t/m 7.  
wie:               kind-ouders-leerkracht  
wanneer:            eind februari 
U ontvangt de uitnodiging van de leerkracht en kunt u vervolgens via Parro inschrijven.  Houdt u rekening met een 
gesprek van ongeveer 20 minuten. 
 
doel van het gesprek:   
Het gesprek is vooral resultaatgericht waarbij de methode gebonden toetsen en CITO M momenten besproken worden. 
Natuurlijk worden aspecten zoals de werkhouding, de sociaal-emotionele ontwikkeling ook meegenomen in het 
gesprek.  
Een ander onderdeel van dit gesprek zijn de leerdoelen. U als ouder heeft het rapportfolio ingezien en mag hier ook 
een onderdeel in evalueren. Samen kijken jullie terug, maar ook vooruit. Zijn leerdoelen behaald, dan kan er een 
nieuw leerdoel gekozen worden. Het kan ook zijn dat het nodig is om nog een vervolg te geven aan het leerdoel van 
de afgelopen periode. 
 
In een regulier jaar ontvangt groep 7 tijdens dit gesprek het voorlopige oriëntatiekader VO. Vanwege Corona krijgt u 
het voorlopig oriëntatiekader nu in januari. De ouders en de leerlingen van de groep 7 worden hierover geïnformeerd. 



 

    
 

 
  
April: 
Kind – doel gesprek IV  
welke groepen:  groep 3 t/m 8.  
wie:                kind-leerkracht  
wanneer:    begin september 
 
doel van het gesprek:    
Deze gesprekken vinden plaats onder schooltijd. Leerkracht en leerling nemen de tijd om de verschillende leerdoelen 
te bekijken, bespreken en evalueren. Samen spreken ze af waar de leerling de komende tijd aan gaan werken.  
 
Juni: 
Rapportfolio I gaat mee naar huis. 
 
Voortgangsgesprek n.a.v. rapportfolio (leerdoelen) en CITO E toetsen.  
welke groepen: groep 3 t/m 7.  
wie:               kind-ouders-leerkracht  
wanneer:            eind juni 
U ontvangt de uitnodiging van de leerkracht en kunt u vervolgens via Parro inschrijven.  Houdt u rekening met een 
gesprek van ongeveer 20 minuten.  
 
doel van het gesprek:   
Het gesprek is vooral resultaatgericht waarbij de methode gebonden toetsen en CITO E momenten besproken worden. 
Natuurlijk worden aspecten zoals de werkhouding, de sociaal-emotionele ontwikkeling ook meegenomen in het 
gesprek.  
Een ander onderdeel van dit gesprek zijn de leerdoelen. U als ouder heeft het rapportfolio weer ingezien en mag hier 
ook een onderdeel in evalueren. Samen ronden we het schooljaar af. Leerdoelen worden  
 
geëvalueerd en in de overdracht met de volgende leerkracht besproken. Zij zullen hier in het kennismakingsgesprek 
van het nieuwe schooljaar op verder borduren. 
 
Daarnaast zal groep 6 tijdens dit gesprek het voorlopige oriëntatiekader VO ontvangen. Groep 7 heeft hun voorlopige 
oriëntatiekader VO ontvangen in februari. Mochten hier wijzigingen in zijn dan worden die tijdens dit gesprek ook 
meegenomen. De ouders en de leerlingen van de groepen 6 en 7 worden hierover geïnformeerd. 
   

“Een goede gesprekscyclus legt de basis voor een succesvolle samenwerking tussen   
                                                           leerkrachten-ouders-leerlingen”.  

 

 

 

 

  


