
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 14, 2020-2021 

 

● Afname midden toetsen van Cito;  

● Rapporten en rapportgesprekken; 

● Inlooptijd ochtend; 

● Pasen.  

 

De school is weer open! Wat fijn om iedereen na de vakantie weer ‘gewoon’ binnen te zien en 

horen komen. Wat zijn de leerlingen opgewekt en blij om weer naar school te mogen! Wij 

worden een beetje moe van de discussies over didactische achterstanden. Het zal wel; wij 

zetten de schouders eronder, zijn een professionele organisatie en gaan binnen de 

mogelijkheden van elke leerling aansluiten op de leerbehoeftes. Met of zonder ‘achterstand’. 

Veel belangrijker is die dankbaarheid, die opgewektheid, die sterretjes in de ogen van alle 

leerlingen. Het gevoel van weer samen een groep zijn! Wij hebben er weer zin in! 

Team Daltonbasisschool De Borgwal 

FEBRUARI 2021  

27  Jaydey Groep 4 

MAART 2021 

2  Isabella Groep 5 

4 Nero Groep 3 

4 Thijs Groep 6 

5 Max Groep 6 

7 Lotte Groep 7 

12 Sophie Groep 3 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! 

GEFELICITEERD!   
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AGENDA… 

Ma. 01-03-2021  

Driehoeks- 

gesprekken 

Di. 02-03-2021 

Potje 

 

Driehoeks- 

gesprekken 

Wo. 03-03-2021 

Driehoeks- 

gesprekken 

Do. 04-03-2021 

Driehoeks- 

gesprekken 

Vr. 05-03-2021 

Ma. 08-03-2021  

MR vergadering 

Di. 09-03-2021 

Potje 

 

 

Wo. 10-03-2021 

 

 

Do. 11-03-2021 

Thijs 

ouderschapsverlof 

Stijn groep 7 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 12-03-2021 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

WE ZIJN WEER OPEN! 

JARIGEN 



 

Wij willen Michelle (1B), Hanna Lisa (1A), Femke (3), Thomas (5) en Thijs (6) van harte welkom 

heten op De Borgwal! Wij wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op 

school!!  

De zogenaamde M-toetsen van Cito worden normaliter eind januari en begin februari 

afgenomen. Dit schooljaar was dat niet mogelijk wegens de lockdown. In overleg met 

deskundigen en het team van De Borgwal hebben wij besloten om dit schooljaar geen 

M-toetsen af te nemen. Hieronder geven wij redenen waarom wij tot dit besluit zijn gekomen. 

  

Cito adviseert om na een vakantie één á twee weken te wachten met toetsen. Dit betekent 

dat wij op z'n vroegst 1 maart kunnen gaan toetsen. Voor de afname van alle toetsen hebben 

wij 3 weken nodig. Dit betekent dat alle toetsen eind maart afgenomen en ingevoerd zijn. 

Ongeveer 1,5 maand later staan alle E-toetsen alweer gepland. Wij zien de meerwaarde niet 

van nu de M-toetsen afnemen en over anderhalve maand de E-toetsen.  

  

Wij gunnen de leerlingen, juist nu na de lockdown, onderwijstijd waarbij aandacht is voor 

gedrag en werkhouding. Wij besteden de tijd liever aan het voeren van gesprekken met 

leerlingen over hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben. Daarnaast vinden wij het vooral 

belangrijk om veel onderwijstijd te besteden aan het geven van instructies op maat en het 

behalen van leerdoelen. In onze ogen is dit op dit moment effectiever voor onze leerlingen 

dan het afnemen van toetsen. 

  

De leestoetsen zullen wij wel afnemen. Dit kan namelijk in korte tijd geregeld worden en 

hiermee kunnen de leerlingen op niveau verder ontwikkelen. De resultaten zullen wij, zodra ze 

bekend zijn, met jullie delen.   

 

Bij sommige leerlingen zullen wij er, met redenen, voor kiezen om een bepaalde Citotoets wel 

af te nemen. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij de ouders van deze leerlingen 

hierover.  

  

Wij hopen op jullie begrip rondom deze keuze. Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat 

graag. 

 

De inlooptijd in de ochtend start om 08.15 uur. Er zijn deze week elke dag al leerlingen om 

08.05 uur op het plein en ook in de school. Dit betreft vooral leerlingen die zelf op de fiets 

komen. Het zou heel fijn zijn als de leerlingen arriveren vanaf 08.15 uur. 

Vandaag krijgen alle leerlingen hun winterrapport mee naar huis. Wij wensen jullie heel veel 

plezier met het lezen.  

Volgende week staan de rapportgesprekken gepland. Voor groep 1 t/m 3 is dat zonder 

leerlingen erbij, voor groep 4 t/m 7 zijn dat driehoeksgesprekken met de leerlingen erbij. Om 

dit corona proof te kunnen organiseren hebben wij voor iedere groep een aparte 

ingang/uitgang. Wij verzoeken jullie buiten te wachten tot jullie worden gehaald door de 

leerkracht. Wij willen volwassenen en leerlingen van groep 7 vragen om binnen een mondkapje 

te dragen. Zodra jullie zitten mag deze af. Jullie hoeven je niet in te schrijven bij 

binnenkomst. Houd afstand van elkaar wanneer je buiten wacht. Tussen alle gesprekken door 

zullen de gebruikte tafels en stoelen worden gepoetst. 
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NIEUWE LEERLINGEN 

AFNAME MIDDEN TOETSEN VAN CITO  

INLOOP TIJD IN DE OCHTEND 

RAPPORTEN EN RAPPORTGESPREKKEN 



Denken jullie eraan het gedeelte ‘Dit vinden mijn ouders/verzorgers van mijn rapport’ in te 

vullen voordat jullie het rapport terug geven? 

 

Het digikeuzebord in de kleutergroep is een digitaal planbord waarop de opdrachten van de 

komende week staan. De leerkracht zet aan het begin van de week de activiteiten klaar. De 

verplichte werkjes zijn te herkennen aan de blauwe (groep 2) en/of rode (groep 1) rand. Als 

de kinderen ‘s ochtends en ‘s middags (na de boterham) binnenkomen, plannen ze zelf welke 

activiteit ze die dag gaan doen. Door hun naamkaartje naar de activiteit te swipen, schrijven 

ze zich in voor deze activiteit.  

Het digikeuzebord is een middel om de dag-/weektaak op een eenvoudige manier in beeld te 

krijgen.   

 

 

        

 

Op het registratiebord laat een kind zien welke activiteiten het deze week allemaal al heeft 

gedaan. Op het registratiebord registreert een kind namelijk door een magneet in de 

dagkleur wat hij/zij die dag gedaan heeft. Het kind mag alleen een magneet ophangen bij de 

betreffende activiteit als hij/zij deze naar behoren heeft uitgevoerd. De leerkracht bepaalt 

per kind welke kwaliteiten er verwacht mogen worden. 
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Groep  Ingang  Uitgang 

Groep 1/2A  Hoofdgebouw, linker deur  Nooddeur groep 1/2A 

Groep 1/2B  Hoofdgebouw, linker deur  Nooddeur groep 1/2B 

Groep 3  Nooddeur groep 3  Nooddeur groep 3 

Groep 4  Buitenklas  Nooddeur groep 4 

Groep 5  Buitenklas  Nooddeur groep 5 

Groep 6  Hoofdgebouw, rechter deur  Nooddeur groep 6 

Groep 7  Hoofdgebouw, rechter deur  Nooddeur groep 7 

DALTON LEREN PLANNEN 



Door te werken met een plan-/en registratiebord willen we kinderen op een speelse manier 

leren plannen, registreren en evalueren. Dit alles wordt verder uitgebreid in de groepen 3 t/m 

8. 

Groep 3: dagtaak >> gebundelde weektaak  

Groep 4: gebundelde weektaak >> hele weektaak 

Groep 5 t/m 8: Hele weektaak die steeds uitgebreider wordt. 

 

Neemt u eens een kijkje op onze website. Er zijn weer veel nieuwe dingen toegevoegd. Check: 

www.borgwal.nl Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, Daltonbasisschool De Borgwal, wordt 

wekelijks voorzien van nieuwtjes! Wanneer u geen FaceBook heeft, kunt u via onze website 

toch alle berichten volgen. Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de 

eerste pagina? 

 

Iris uit groep 4 heeft afscheid genomen van haar klas. Zij is na de carnavalsvakantie 

begonnen op een andere basisschool. Wij wensen haar daar veel plezier. 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 11 maart 2021.  
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WEBSITE 

AFSCHEID VAN EEN LEERLING 

VOLGENDE INFOBRIEF 


