Maart 2021
Hallo allemaal!
Deze week zijn we beland in maart, bijna een jaar verder na 16 maart 2020 toen de schooldeuren
voor het eerst dicht gingen. Dat betekent ook dat u al een jaar niet op de gewone, vertrouwde
manier de school mag bezoeken, ongelooflijk, wat een gemis. Een school ben je naar ons idee met
z’n allen, team, leerlingen én ouders.
De school is gelukkig open, uiteraard met veel restricties. Dat maakt dat het allemaal erg
onnatuurlijk voelt. Met name het scheiden van de groepen vraagt wat organisatie (o.a. rondom
pauzes). Maar het belangrijkste dat telt, zijn de vrolijke gezichten van kinderen die toch weer
‘gewoon’ op school kunnen zijn en spelen en leren met leeftijdsgenoten.
De rapporten gaan vandaag mee, verderop leest u belangrijke informatie hierover.
Daarnaast hebben we afgelopen vrijdag na 43 jaar afscheid genomen van meneer Will, hij is vanaf
nu met pensioen. Ook Liset Braat is gestopt als schoonmaakster. Twee echte Gummarus gezichten
die we zullen gaan missen. We konden het niet groots vieren, niet ‘op z’n Gummarus’ zeg maar.
Dat houden we te goed, we hopen dit voor de zomervakantie in te kunnen halen.
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
3 maart
Rapportmap mee
26 maart
Studiedag
2 april
Goede Vrijdag (middag vrij)

TER INFORMATIE
RAPPORT
Ruim twee jaar geleden hebben we de
overstap gemaakt van een traditioneel rapport
naar een rapportmap, beter passend bij ons
betekenisvol onderwijs. Samen met u blijven
we kritisch op de inhoud van deze rapportmap
en vinden we het belangrijk dat er een grote
inbreng van uw kind zelf in zit, een persoonlijk
stukje van de leerkracht over hoe het met uw
zoon of dochter op school gaat, maar ook een
realistische kijk op de groei die uw kind
doormaakt op leergebied. Naar aanleiding van
onder andere de wensen- en
verwachtingenavond (oktober 2019) en
gesprekken met het daaruit ontstane
partnerschapsteam, het ouderpanel en de MR,
is ingestoken op een vernieuwing van het
onderdeel ‘groei in vaardigheden’. Dit omdat
de inzage in groei en vorderingen op het
gebied van rekenen en taal, niet voor iedereen
even duidelijk was (te uitgebreid op de
doelen).

Op Gummarus proberen we zoveel mogelijk
het kind leidend te laten zijn, met als inzet dat
we kinderen gelukkig willen laten zijn in hun
leren en ontwikkelen. Daarom hebben we
eerder al besloten te werken op de leerlijnen.
Deze zijn landelijk vastgesteld. Op basis
daarvan registreren we de vorderingen van de
leerlingen. We hebben getracht het
registratiesysteem zo in te richten dat er een
overzicht ontstaat van de gemaakte groei van
de leerling in een bepaalde periode op de
leerlijn.
In het rapport krijgt u een overzicht te zien van
de verschillende onderdelen binnen de vakken
rekenen en taal, minder gedetailleerd dan in de
vorige rapporten. In dit overzicht ziet u in de
vorm van een staafdiagram welke groei uw
kind in een periode doormaakt, bijvoorbeeld
G6-P1 is groep 6 periode 1. Het percentage
geeft aan hoeveel doelen uw kind binnen een
bepaald onderdeel beheerst. Mogelijk zullen

bepaalde onderdelen beter beheerst worden
dan andere onderdelen. De leerkracht heeft in
het oudergesprek kunnen bespreken wat
maakt dat dit onderdeel nog wat lastiger is
voor uw kind en kan dit eventueel met een
opmerking toelichten in het rapport.
De grafiek bevat twee kolommen, de eerste
kolom wordt ingevuld in de periode tot het
eerste rapport en de tweede kolom in de
periode tot het tweede rapport. Op deze
manier kunt u de groei van de leerling aan de
hand van de hoogte van de balken zien. Op
deze weergave vindt u bovenaan de naam van
uw kind, het huidige schooljaar en de huidige
groep waarin uw kind zit. Onderaan de pagina
staat vermeld aan welke doelen, van welk
leerjaar, uw kind werkt.
In de rapportmap vindt u ook een korte uitleg
bij de domeinen waaraan gewerkt wordt, zodat
u weet waaraan u kunt denken bij bepaalde
onderdelen.
In ontwikkeling
Als team hebben we (net als iedereen) een jaar
achter de rug waarin alles anders liep dan
gepland. We hadden verder willen zijn in een
verfijning van de rapporten, zodat we u als
ouder naar volle tevredenheid kunnen
informeren. Helaas moeten we concluderen
dat ondanks de goede voorbereiding en de
positieve feedback vanuit het partnerschapsteam, ouderpanel en de MR, de uitwerking
(nog) niet helemaal is wat we willen en
begrijpen we dat dit wellicht vragen oproept.
Zo zijn er bijvoorbeeld onderdelen waar de
percentages niet overeenkomen met het beeld
dat de leerkracht van de leerling heeft.
Daardoor lijkt het of er nauwelijks groei is,
maar blijkt dat het aanbod pas later in het jaar
plaats vindt.
We zijn volop in ontwikkeling en streven ernaar
om uw kinderen het beste onderwijs aan te
bieden dat ze verdienen. We hebben de
kinderen goed in beeld, maar blijven zoeken
naar de manier waarop dat nóg beter met u én
de kinderen gedeeld kan worden. We willen de
komende tijd graag verder bouwen aan dat wat
we het liefst doen: onderwijs ontwikkelen met
als doel uw kinderen gelukkig te laten zijn in
hun leren!

VERKEERSVEILIGHEID MAGNOLIASTRAAT
Graag ook uw aandacht voor de
verkeersveiligheid bij de tijdelijke poort
aan de Magnoliastraat. Er staan daar
pylonen en waarschuwingsbordjes om
automobilisten erop te wijzen dat er
kinderen uit kunnen komen.
SCHOOLFOTOGRAAF
We proberen zo snel mogelijk de
schoolfotograaf alsnog te laten komen. Deze
stond voor deze week opnieuw gepland, maar
dat komt nog iets te vroeg vanuit de geldende
restricties. We hopen half april alsnog foto’s te
kunnen maken!
VAKANTIEPLANNING
De vakantieplanning voor volgend schooljaar is
bekend, de extra vrije dagen nog niet. Het
overzicht daarvan, ontvangt u weer in mei.
Hierbij alvast de vakanties:
• Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober
• Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari
• Carnavalsvakantie: 28 februari t/m 4 maart
• Meivakantie: 25 april t/m 6 mei
HOOFLUISCONTROLE
Het is i.v.m. de maatregelen niet mogelijk om
op onze school hoofdluiscontroles uit te
voeren. Deze link verwijst naar een filmpje
over hoe u het zelf kunt doen. Wij hopen dat u
er gebruik van gaat maken. Mocht u hoofdluis
aantreffen, wilt u dit dan a.u.b. melden bij de
leerkracht van uw kind?

OVERIG NIEUWS
OP KOERS
Gelukkig kunnen we melden dat de sneeuw
geen grote vertraging op heeft geleverd voor
de nieuwbouw. Het is afgelopen weken hard
gegaan. De kozijnen zitten erin en deze week
komt het glas, gaan ze vloerverwarming leggen
en binnenkort starten ze met de gevelbetimmering. De doorkijk hieronder is de aansluiting
op het bestaande gebouw (rechts pleinzijde).

JOLIJN VOORLEESKAMPIOEN STEENBERGEN!
Vandaag (woensdag 3 maart) vond de
voorleeswedstrijd plaats voor de gemeente
Steenbergen, Jolijn uit groep 7A deed hier aan
mee. Helaas kon dit niet in de bibliotheek of in
het Kloosterhof plaatsvinden, maar gelukkig
kan het online via Teams wel doorgaan. De
voorlezers hebben online, live een fragment
voorgelezen aan hun klas, een jury en 4 andere
klassen. Jolijn las hartstikke goed voor uit het
boek Gozert van Pieter Koolwijk. De jury gaf
aan dat ze iets bijzonders uitstraalde en er
bijzonder veel plezier in had, ook de boekkeuze
werd zeer gewaardeerd. Dit leidde ertoe dat ze
uitgeroepen werd tot terechte winnaar en
door gaat naar de volgende ronde! Goed
gedaan Jolijn!

