BLOG MAART 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),
Vandaag is het vrijdag 26 maart en weer tijd om iets te schrijven voor de nieuwsbrief.
Sinds de laatste lockdown zijn we alweer een paar weken onderweg en dat is een mooie
aanleiding om iets te schrijven over het onderwijs.
Waar staan we nu?
Het is best spannend om vast te stellen waar de kinderen op dit moment staan.
Wat hebben ze opgepakt? Wat hebben ze gemist? Hoe staan ze ervoor? Wat kunnen ze aan?
Mede daarom hebben de afgelopen weken en dagen in het teken gestaan van allerlei
verschillende toetsen.
We verwachten in de maand april een redelijk goed beeld opgebouwd te hebben van het
niveau van al onze leerlingen.
Van daaruit kunnen we op individueel niveau concrete plannen maken.
Het ondersteuningsprogramma vanuit de eerste lockdown wordt na de meivakantie weer
voortgezet.
Daarnaast heeft de school dit jaar een forse subsidie aangevraagd om vanaf volgend
schooljaar een breed ondersteuningsprogramma aan te bieden.
De subsidie is volledig toegekend. Tegelijkertijd wordt er in het onderwijs ook op andere
plekken financiën vrijgemaakt om leerlingen met achterstanden te ondersteunen. Op dit
moment zijn we daarom druk aan het nadenken hoe we dit het beste kunnen inzetten en
kunnen besteden.
Het positieve nieuws is dat we (tot nu toe) geen klassen naar huis hebben moeten sturen
door een tekort aan capaciteit.
De voorzichtige verwachting is mede daarom dat de achterstanden te overzien zijn.
Zodra hier meer over bekend is, zullen we u informeren.
Ook de ontwikkeling van het team staat niet stil.
Daarom staat er na het paasweekeinde gewoon weer een studiedag gepland.
We gaan dan met elkaar aan de slag met lees-en spellingsvaardigheden.
Tot slot; ik hoop oprecht dat we de koers die we ingezet hebben, kunnen vasthouden.
Ondanks de tegenslagen blijven we actief en in beweging.
Met vriendelijke groeten,
Ed Bossong.

