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         30 januari 2023 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Januari zit er al weer bijna op. Tijd voor nieuwe berichten vanuit school. 

 

Deze week zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. Juf Laura van de Bibliotheek op 

School is komen voorlezen bij de kleutergroepen. Ze zaten vol aandacht in ons 

speellokaal, zoals u verderop kunt zien. 

 

Op dit moment zijn we bezig om de ontwikkeling van de leerlingen voor u in beeld te 

brengen. De leerkrachten zijn bezig met de voorbereidingen van de schriftelijke 

voortgangsverslagen in de ontwikkelingsmappen en binnenkort krijgt u een uitnodiging 

voor de voortgangsgesprekken via de Parro-app. Dit is ook ter sprake gekomen op de 

vergadering van de Medezeggenschapsraad. U leest hierover meer informatie in deze 

Flessenpost. 

 

Helaas merken we dat er veel kinderen te laat komen. Dit gaat soms om minuten, maar 

steeds vaker om langere tijd tot wel een uur te laat komen. Soms ligt het aan de 

kinderen zelf, soms aan de situatie thuis. We willen u vragen om te zorgen dat uw kind 

op tijd op school is. Om 8.10 uur gaan de deuren open, om 8.15 uur is het de bedoeling 

dat de kinderen in de klas zijn, zodat de lesdag kan starten. Het is erg vervelend voor 

het kind zelf als het te laat binnen komt, maar ook vervelend voor de kinderen die wel op 

tijd zijn. De leerplicht verwacht van ons dat we te laat komen registreren. Dit doen we 

ook en hiervan kunnen we overzichten uitdraaien. De afspraken en acties hierover staan 

in de jaarkalender en worden verderop in deze Flessenpost nog een keer herhaald. 

Kinderen die te laat komen, kunnen naar binnen komen via de ingang bij de 

parkeerplaatsen. Ze worden naar de klas gebracht door iemand van school. Als u weet 

dat u en/of uw kind(eren) te laat gaan komen, bel dan naar school om dit alvast te 

melden. Mocht u hier vragen over hebben, dan hoor/lees ik het graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
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Agenda komende periode:  
De blauwe regels betreffen activiteiten die NIET in de jaarkalender stonden, 

omdat deze later bekend zijn geworden. 

 
Woensdag 25 januari 2023 Start Nationale Voorleesdagen 

t/m zondag 5 februari 2023 

Maandag 6 februari 2023 Uitnodiging voor de oudergesprekken op dinsdag 

21 februari wordt door de leerkrachten verstuurd 

via Parro aan de ouder(s)/verzorger(s). U kunt 

hierop intekenen. We gaan er vanuit dat alle 

ouder(s)/verzorger(s) voor een gesprek komen. 

Dinsdag 7 februari 2023 

 

Adviesgesprekken groep 8 voor VO (uitloop op 

woensdag 8 februari). 

Dinsdag 14 februari  

Woensdag 15 februari 2023 

2 Studiedagen van het team 

Alle leerlingen zijn deze 2 dagen vrij! 

Vrijdag 17 februari 2023 Ontwikkelingsmap van groep 1 van leerlingen die 

gestart zijn voor 1 december en groep 2 t/m 8 

gaat mee naar huis. 

Dinsdag 21 februari 2023 Oudergesprekken groep 1 van leerlingen die 

gestart zijn voor 1 december en groep 2 t/m 7 

Per groep kunnen er ook andere dagen/tijden in 

deze week mogelijk zijn. 

Maandag 27 februari 2023 

t/m vrijdag 3 maart 2023 

 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart 2023 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie. 

 

 

VERVOLG TE LAAT KOMEN 
 

Op de volgende bladzijde vindt u de afspraken. 

 

Aangezien er sprake is van veelvuldig te laat komen in alle groepen, gaan we strenger op 

deze regels toezien. In eerste instantie bespreekt de leerkracht dit met u. Indien nodig 

is dit ook onderwerp van gesprek bij de komende oudergesprekken.  Uiteraard hopen we 

dat een gesprek met de directie of leerplicht niet nodig zal zijn. Er kunnen aanvullende 

afspraken gemaakt worden over inhalen van tijd en/of werk. 
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- De groepsleerkrachten houden de afwezigen en te laatkomers bij in het 
administratiesysteem ParnasSys. 

- Bij ongeoorloofd verzuim, veelvuldig te laat komen en veelvuldig ziekteverzuim wordt de 
leerplichtambtenaar ingelicht.  

- Hierbij wordt de 4 x 3 regel gehanteerd. 
➢ 1. 3x te laat gekomen: leerkracht heeft een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). 
➢ 2. Daarna weer 3 x te laat gekomen: er gaat een brief naar de ouder(s)/verzorger(s). 
➢ 3. Daarna weer 3 x te laat gekomen: er is een gesprek met directie en 

ouder(s)/verzorger(s). 
➢ 4. Daarna weer 3 x te laat gekomen: directie doet een melding bij de 

leerplichtambtenaar en informeert ouder(s)/verzorger(s) hierover door hen mee te 
nemen in de mailwisseling. 

 

DE OUDERGESPREKKEN 
 

In de eerdere kalender ziet u de planning van de oudergesprekken.  

U ontvangt van de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Parro een uitnodiging voor deze 

gesprekken. 

 

Voor wie zijn deze voortgangsgesprekken? 

• De gesprekken zijn voor de groepen 2 t/m 7. 

• Voor de groepen 1 zijn deze gesprekken afhankelijk van het instroommoment van 

de kleuter.  

- U ontvangt een uitnodiging als uw kind voor 1 december 2022 is ingestroomd. 

Indien wenselijk volgt er nog een voortgangsgesprek na de meivakantie. 

- De ouders van de kleuters van groep 1 die na 1 december 2022 zijn 

ingestroomd worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, zoals 

gebruikelijk 4 tot 6 weken na de vierde verjaardag. Er komt nog een tweede 

voortgangsgesprek later in het schooljaar na de meivakantie. 

 

Uitnodiging voor de gesprekken via Parro 

Op maandag 6 februari ontvangt u via de leerkracht(en) een uitnodiging voor de 

gesprekken die bij de ontwikkelingsmap horen. Deze voortgangsgesprekken vinden in 

principe plaats op dinsdag 21 februari in de middag en avond. Het lukt niet altijd om alle 

gesprekken op deze dag in te plannen, dus het kan zijn dat de leerkrachten meerdere 

mogelijkheden aangeven in de betreffende week. 

U kunt via de Parro aangeven wanneer u een afspraak wilt maken. 

Mocht u (technische) vragen hierover hebben, dan kunt u terecht bij meester Anton. 

 

Groep 8 hebben adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs. Deze gesprekken 

vinden plaats op 7 en 8 februari. Voor deze gesprekken zijn de ouders al uitgenodigd. 
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DE ONTWIKKELINGSMAP  

 

Vanaf groep 2 krijgen de kinderen een ontwikkelingsmap. Dit is een groeimap, waarin 

vanaf groep 2 t/m groep 8 de schriftelijke voortgangsverslagen zitten betreffende de 

ontwikkeling van een kind. Ook zitten hier elk schooljaar persoonlijke werkjes van een 

kind in. 

 

Vorig schooljaar hebben we met de kleuters bij groep 2 een pilot gedaan voor een nieuw 

voortgangsverslag. Dit voortgangsverslag geeft de ouders informatie over de doelen die 

een kind al beheerst of die nog in ontwikkeling zijn. Dit geeft een duidelijk beeld, dat 

aansluit bij de doelen waar in de klas aan gewerkt is. Deze doelen worden geobserveerd 

aan de hand van het observatiesysteem van De Doorgaande leerlijnen voor het jonge 

kind (van ParnasSys).  

Deze pilot is heel positief ontvangen door ouders. Ook het kleuterteam was hier heel 

tevreden over, waardoor zij bezig zijn geweest om in dezelfde lijn de ontwikkeling van 

de groep 1 kleuters in beeld te brengen.  

 

Vanaf dit schooljaar krijgen dus ook de kleuters van groep 1 die voor 1 december zijn 

ingestroomd een ontwikkelingsmap met schriftelijke voortgangsverslagen en werkjes 

gebaseerd op de observaties van de Doorgaande leerlijnen van ParnasSys, net als in 

groep 2. We hopen dat deze net zo positief ontvangen worden. 

 

NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

Op dinsdag 24 januari was de derde MR-vergadering van dit schooljaar. Een aantal 

onderwerpen is ter sprake gekomen, waaronder het huiswerkbeleid, de 

ontwikkelingsmappen en de komende oudergesprekken.  

✓ De MR is ook bijgepraat over de overstap naar het nieuwe volgsysteem van CITO 

“Leerling in beeld” voor de groepen 3 t/m 8. In alle groepen 3 t/m 8 wordt 

hiermee gewerkt vanaf dit schooljaar. Deze toetsen zijn bijna allemaal nog op 

papier. Alleen begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 digitaal afgenomen. Dit is 

natuurlijk wennen, maar hiervoor nemen we rustig de tijd. Het landelijke netwerk 

kan de enorme belangstelling soms niet aan en dan moeten we stoppen, maar we 

kunnen een volgende keer weer verder. Voor de groepen 6 en 7 is rekenen ook 

digitaal. Hierbij moeten ze natuurlijk net als altijd een kladpapiertje gebruiken, 

zodat de leerkrachten kunnen zien hoe er gerekend is. De kinderen zijn 

enthousiast over de digitale toetsen. Volgend schooljaar is er voor groep 8 een 

digitale doorstroomtoets, dus dit is een goede voorbereiding op de toekomst.  
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✓ Binnen de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van ons bestuur 

BLICK, zijn op dit moment vacatures: zij zoeken o.a. 2 ouderleden. Dit betreft 

ouder(s)/verzorger(s) die het interessant vinden om op bovenschools niveau mee 

te denken over beleidszaken, zoals onze MR-leden dit doen op schoolniveau. 

Mocht u geïnteresseerd zijn en/of vragen hebben hierover, dan kunt u contact 

opnemen met de MR (via mr-catamaran@blickoponderwijs.nl) of met de directie.  

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 2023 

 
 

Iedereen zat in volle 

concentratie naar het 

verhaal te luisteren van 

dit prachtige 

prentenboek. 

 

Lezen, maar zeker ook 

voorlezen, is belangrijk 

voor de ontwikkeling van 

de woordenschat van een 

kind.  

 

Het helpt ook bij het beter begrijpen van teksten en 

van elkaar, bij een betere communicatie in brede zin, 

zowel op papier, digitaal als mondeling. Dit is goed 

voor het zelfvertrouwen van elk kind. 

 

Op school lezen we elke dag voor. In deze speciale 

periode komen ook kinderen van hogere groepen 

voorlezen aan kinderen van de lagere groepen, in 

kleine groepjes of aan de hele groep. Dit is niet 

alleen leuk, maar ook leerzaam. Hiervoor hebben we 

de groepen en leerkrachten aan elkaar gekoppeld, 

een soort “adoptieprogramma”. U ziet hier vast iets 

van terug in de Parro van de groep van uw kind. 

 

mailto:mr-catamaran@blickoponderwijs.nl
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NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 

Hier leest u mededelingen, vragen of oproepen vanuit de Ouderraad.  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben die de OR aangaan kunt u ons contacten via de 

email. Ons emailadres is: or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl  

OUDERBIJDRAGE 

De QR-code van de vrijwillige ouderbijdrage is 
inmiddels verlopen. U ontvangt binnenkort een 

nieuwe brief met een nieuwe OR-code / link die u 
kunt gebruiken. Alvast bedankt !! 

OUD PAPIER VERZAMELEN VOOR DE SCHOOL OP DONDERDAG !! 

Elke donderdag staat voor de school bij de parkeerplaatsen/kledingcontainer de blauwe 
rolcontainer van de school om oud papier in te verzamelen.  

De opbrengsten gaan naar de OR. 
Goed voor het milieu en goed voor onze kinderen!! 

Meester Anton zet de papiercontainer elke donderdag voor schooltijd buiten. 
Om 15.30 uur gaat deze weer achter slot en grendel. 

HARTELIJK DANK !! 
 

Groetjes van de OR! 

mailto:or-catamaranmde@blickoponderwijs.nl

