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Juf Leonie 
Afgelopen vrijdag is juf Leonie Middelhuis met zwangerschapsverlof 
gegaan. Omdat ze al in de ziektewet zat, hebben we haar verrast met 
een bezoek aan huis. Juf Leonie, we wensen je nog een fijne 
zwangerschap toe en op naar een nieuwe inwoner van Rietmolen! 
 

Gesprek en rapport 
Op maandag 29 maart, woensdag 31 maart en donderdag 1 april 
vinden de oudergesprekken online plaats. De leerlingen van groep 5-8 
zijn daarbij aanwezig. In de gesprekken wordt besproken: 

• Welbevinden: Hoe is het thuisonderwijs verlopen? Hoe gaat het nu met de leerling? 

• Resultaten: Hoe zijn de toetsen verlopen? Waar zien we groei en waar niet? 

• Extra onderwijsgroei?: door Corona en het thuisonderwijs kan de groei op de 
resultaten er anders uitzien dan normaal.  Samen bekijken we waar de focus de 
komende periode op komt te liggen en hoe we eventueel gaan voor extra groei. 
Daarvoor zetten we ook juf Marieke in vanuit de RAP subsidie. 

Op vrijdag 2 april zullen de leerlingen een alternatief rapport meekrijgen.  
 

Als school kunnen we ook aanspraak maken op het Nationaal Steunfonds coronagelden. 
Vanuit alle gesprekken, resultaten en observaties van deze periode stellen we een plan op. 
Wat hebben onze leerlingen extra nodig de komende twee jaar? Op welke gebieden willen 
we extra groei zien de komende twee jaar? Hierbij staan we stil op de studiemiddag van 6 
maart. Het plan wordt besproken met de kwaliteitscoördinator 
van Keender en de MR.  
 

Invallerstekort 

Afgelopen week was er geen invaller beschikbaar voor een 
groep. Dit hebben we intern opgelost. Beleid van Keender bij 
geen invaller is, dat de eerste dag leerlingen worden 
opgevangen door de school. Door de maatregelen van corona 
kunnen we groepen niet samenvoegen en is het lastiger om dit 



te doen. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken hoe we dit de volgende keer gaan weg 
zetten. Als na de eerste dag nog geen invaller is en we het intern niet kunnen oplossen, 
zullen de leerlingen vanaf de tweede dag in huis blijven. We hopen dat we dit niet hoeven te 
doen, dat is voor niemand prettig. 
 

Parro groep 1-4 
Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van een pilot waarmee wij zijn gestart in de 
groepen 1 t/m 4. Het betreft de communicatie-app 'Parro', waarmee wij de communicatie 
met jullie als ouders willen moderniseren.  
Waarom gaan wij Parro uitproberen?   
Parro zorgt ten eerste voor een snelle en veilige communicatie met ouders. Alleen de ouders 
van de groep kunnen deze berichten zien en de privacy van deze nieuwsberichten is 
gewaarborgd. Tevens is het in Parro mogelijk om direct belangrijke groepsmededelingen te 
sturen naar alle ouders tegelijk en is het ook mogelijk om één-op-één berichten te 
versturen. Ten tweede bevat Parro een aantal handige functionaliteiten, waaronder een 
activiteitenplanner en een gespreksplanner voor de oudergesprekken. Na de pilot gaan we 
de ervaring evalueren en beslissen we of we dit gaan doorzetten.  
    

Herinnering oudertevredenheidsonderzoek 

51% van onze ouders hebben het tevredenheidsonderzoek al ingevuld. Het onderzoek vindt 
plaats onder alle ouders van onze school, leerlingen groep 6,7,8 en alle medewerkers. Met 
dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat alle geledingen van de school 
vinden. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te verbeteren. Laat je stem 
horen… dit weekend kan het! 
 

Film 
Afgelopen maandag en dinsdag zijn de opnamen gemaakt, over onze ontwikkeling van Leren 
Zichtbaar Maken, voor het online 
World onderwijscongres waar 
Bazalt aan deel neemt. Bazalt 
verzorgt bij ons de trainingen van 
Leren Zichtbaar Maken. 
Vanmiddag hebben we een demo 
mogen bekijken van de film en 
hiernaast is het startbeeld van de 
film te zien. Onze school maar ook 
Rietmolen komt mooi in beeld. 
Als de film klaar is, zullen we 
aangeven waar die bekeken kan 
worden. Wij zijn er trots op! 
 

Nieuws uit de MR 
 

 



Nieuws uit de OR 
 

 

Data op een rij 
19 maart  Alternatieve pannenkoeken dag groep 8 
29 en 31 maart  Oudergesprekken 
1 april   Oudergesprekken 
2 april    Rapport 
5 april   Tweede paasdag – alle leerlingen vrij 
6 april   Studiemiddag – alle leerlingen de middag vrij 
23 april  Koningsspelen 
26 april – 9 mei Meivakantie 
 

Bijlage 
-  

 


