Infoblad 18 september 2020

Beste ouders en/of verzorgers,
Vanaf volgende week woensdag 23 september zullen de startgesprekken gepland gaan
worden. In deze infobrief leggen we uit hoe we dit gaan organiseren.
We zullen gesprekken over/met leerlingen waar de leerkracht of u een specifieke
zorgvraag over heeft op school houden. De overige gesprekken zullen telefonisch of via
meet worden gehouden.
Omdat we wel rekening moeten houden met het aantal bezoekers gaan we de
gesprekken over een langere periode spreiden (tot aan de herfstvakantie) en we vragen
u om als ouder alleen te komen. Vanaf groep 5 stellen we het op prijs als uw
zoon/dochter ook mee komt.
Ook zullen er maximaal van 5 groepen ouders op school zijn en wordt er tussen de
gesprekken 10 minuten extra tijd gepland. We hopen hiermee de onderlinge contacten
te minimaliseren.
De uitnodiging krijgt u van de leerkrachten via parro, zowel als het gesprek
telefonisch/via meet of op school plaatsvindt.
Indien u zelf een zorgvraag heeft kunt u dit aangeven onderaan de vragenlijst in
Parnassys. (Uitleg volgt hieronder)
In voorgaande jaren kreeg u een mindmap mee naar huis om in te vullen. Dit jaar gaan
we op een andere manier de voorbereiding voor het gesprek invoeren.
Vanaf maandag 21 september staat in Parnassys een vragenlijst voor u klaar. Voor
de leerlingen van groep 1 t/m 4 vult u deze als ouder in. Voor de leerlingen in groep 5
t/m 8 vult u de vragenlijst samen met uw zoon/dochter in. Dit document staat dan direct
in ons leerlingvolgsysteem Parnassys geregistreerd. Ieder nieuw schooljaar vullen we
deze vragen aan, zodat er een doorgaand document ontstaat. Een handleiding is
bijgevoegd en we vragen u de stappen nauwkeurig te volgen.
Deze werkwijze is ook voor Parnassys nieuw. De lay-out is nu nog eenvoudig, maar
Parnassys gaat hier mogelijk samen met ons een nettere oplossing voor
bedenken/maken.

Onderaan deze vragenlijst kunt u de zorgen die u heeft noteren. We vragen u dit zo
specifiek mogelijk te beschrijven, zodat de leerkracht samen u de vorm van het gesprek
kan bepalen.
We wijken hiermee af van het landelijk advies om zo min mogelijk bezoekers in de
school toe te laten. Maar we denken, met het team, dat we deze werkwijze goed kunnen
verantwoorden. (Met inachtneming van de algemene coronaregels)

Bijlages
● Uitleg vragenlijst invullen in Parnassys
Data
Hierbij belangrijke data: ( deze lijst wordt aangevuld )
september/oktober
17 november
17 december
18 december
4 januari
28 januari
21 april
2 juli
23 juli

omgekeerde oudergesprekken
studiedag (kinderen vrij)
kerstviering
kinderen om 12 uur kerstvakantie
Alberodag (kinderen vrij)
studiedag (kinderen vrij)
kinderen om 12 uur vrij ivm teambuilding
studiedag (kinderen vrij)
laatste schooldag

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 dec t/m 1 januari 2020/2021
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag
2 april 2021
2e Pasen
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag
13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021

