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Schooljaar 2020-2021 - extra     19 maart 2021   

 

In deze extra nieuwsbrief willen wij u mee laten genieten van onze cultuurmiddag op school en 

willen wij u meenemen in hoe wij aankijken tegen de ontwikkeling van onze leerlingen in de corona-

tijd.  

 

Leerlingvolgsysteem toetsen 
De media stond er de afgelopen maanden vol van, de opgelopen achterstanden in het onderwijs. 
Onze minister van onderwijs deed hier zelfs nog een schepje bovenop, door op een bepaald moment 
te benoemen dat er nu dan maar meer kinderen moesten blijven zitten. Het heeft ons geërgerd om 
dit steeds maar weer te horen en te lezen. Ten eerste omdat alle scholen van Nederland in dezelfde 
situatie zaten, wat automatisch geen achterstand betekent, maar een nieuw beginpunt.  
 
Verder kennen wij onze leerlingen op De Zon, dus hebben wij steeds bekeken wat onze leerlingen 
nodig hadden en hebben. Hierop is elke keer het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afgestemd op de 
situatie. Telkens hebben we ons daarin flexibel weten op te stellen en telkens bleek dat het 
gemiddeld genomen goed ging met onze leerlingen. Na de eerste schoolsluiting hebben we de 
conclusie kunnen trekken dat er geen sprake was van een achterstand, dat zelfs in deze periode groei 
te zien was. Ditzelfde vertrouwen hebben we ook gehad in schoolsluiting nummer 2. Het vertrouwen 
dat wij met elkaar er wederom voor konden zorgen dat we onze leerlingen in beeld hadden en we 
konden zorgen voor een passend onderwijsaanbod tijdens en na de schoolsluiting.  
 
Afgelopen weken hebben we dit ook weer laten zien. We zijn er trots op dat alle leerlingen in beeld 
zijn en dat we doen wat we kunnen voor de leerlingen die wel heel kwetsbaar uit de afgelopen 
periode zijn gekomen. In de afgelopen dagen hebben we ons beeld kunnen aanscherpen n.a.v. de 
analyse van de afname Cito LVS midden toetsen. Ook dat beeld zorgt ervoor dat we met recht trots 
zijn. Gemiddeld genomen is er alweer geen sprake van groepen die achteruit zijn gegaan, in een heel 
aantal groepen is zelf weer groei te zien op de kernvakken. En daar waar groepen wel kwetsbaar zijn 
gebleken hebben we die al in beeld en wordt al gezocht naar passende interventies. 
 
Vandaag krijgen jullie als ouders de grafieken mee met daarop ook de resultaten van de laatste Cito 
LVS toetsen. Wanneer deze uitslag sterk afwijkend was van vorige afnames en/of sterk afwijkend 
waren van wat we van een leerling hadden verwacht, hebben wij contact opgenomen met u als 
ouder. Natuurlijk kan het zijn dat de resultaten bij u vragen oproepen. In dat geval kunt u met uw 
vragen altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.  
 

Cultuurmiddag 
 
Gistermiddag was er in de hele school aandacht voor culturele vorming. In alle groepen werden er 
activiteiten gedaan die passen bij de culturele vorming van leerlingen in het basisonderwijs. In de 
school waren muziekinstrumenten te horen, werd er geoefend door kinderen met het spelen van 
pantomime stukjes, geknutseld, gebouwd en geluisterd naar verhalen over schilders, kunstenaars en 
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muzikanten. Alle leerkrachten hadden voor de leerlingen in de groep een aanbod verzorgd, zodat 
deze middag in het teken stond van Cultuur op De Zon. Hieronder hebben wij een aantal collages 
gemaakt om u een indruk te geven hoe dit eruit heeft gezien.   
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