
 1. 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 2. 

 

De eerste week zit er weer op. 

Goed om alle leerlingen weer gezond terug te zien. 

Ook fijn dat wij na een lange periode met Covid-maatregelen weer volgens onze 

normale werkwijze te werk kunnen gaan. 

Leuk ook dat veruit de meeste kinderen aangeven weer blij te zijn naar school te 

kunnen gaan. 

inmiddels heeft iedereen (inclusief een behoorlijke groep nieuwe leerlingen!) zijn of 

haar plekje weer gevonden. 

In de school zijn alle groepen weer heerlijk en rustig aan het werk, met één doel nl. 

dat de kinderen dit jaar weer een heleboel leren! 

We hebben er zin in!! 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best” 
 
 

2. De NPO-gelden 

Zoals bekend, zijn de twee afgelopen schooljaren door alle Corona-regels verre van 

normaal geweest: kinderen konden niet naar school, kregen thuisonderwijs en zagen 

hun vrienden en vriendinnen en leerkracht(en)weken niet. 

Hoewel de meeste leerlingen (en hun ouders!!) thuis erg hun best hebben gedaan, 

bleek er bij een aantal leerlingen toch sprake van (soms behoorlijke) 

leervertragingen. 

Dit was niet alleen op onze school het geval; ook landelijk was er sprake van 

opgelopen leervertragingen. 

Niet alleen de leerkrachten bemerkten de problemen; ook op regeringsniveau werd 

duidelijk dat er extra aandacht en inzet noodzakelijk is om de leervertragingen zo 

veel mogelijk te verhelpen. 

E.e.a. leidde tot een extra financiële impuls voor het onderwijs:  
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aan de scholen werden NPO-gelden toegekend. (NPO = Nationaal Programma 

Onderwijs) 

Het NPO moet het voor leerlingen die dat nodig hebben mogelijk maken langer, 

meer en effectievere (onderwijs)tijd te krijgen, om de impact die de coronacrisis tot 

nu toe op hun ontwikkeling had, te herstellen en hen weer een goede uitgangspositie 

te bieden. 

Ook kunnen deze gelden ingezet worden voor een duurzame verbetering van het 

onderwijs in een school. 

In het geval van “De Hofvijver’ beschikken wij dit schooljaar over een extra budget 

van ca. €160.000,= Ook in het schooljaar 2021 – 2022 zal er extra geld toegekend 

worden. 

Dit schooljaar zullen we de extra gelden als volgt inzetten: 

- De verbetering van het cultuuronderwijs in de school. 

Hiertoe zal er een hoeveelheid extra materialen aangeschaft worden 

- De school wordt BPS-school. BPS betekent “BegaafdheidsProfielSchool”. 

In een proces dat 2 jaar duurt, zullen de leerkrachten geschoold worden in 

een meer adequate wijze van omgaan met meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. 

Ook zullen er materialen aangeschaft worden waarvan deze categorie 

leerlingen gebruik kan maken. 

- Monitoring verdere ontwikkeling van ons onderwijskundig concept. 

Externe deskundigen zullen de teamleden observeren en coachen en zo 

nodig scholing verzorgen 

- Coaching leerkrachten. Een externe deskundige zal de leerkrachten 

individueel coachen bij de verdere verbetering van hun pedagogisch-

didactische vaardigheden. Deze coaching zal m.n. gericht zijn op het vak 

rekenen. 

- De school heeft een Leerlingvolgsysteem (LVS): het Cito-LVS. In dit systeem 

worden o.a. de toetsgegevens van de leerlingen opgeslagen. 

Dit schooljaar zullen we onderzoeken of het IEP-LVS bruikbaar in onze school 

is. Dit doen we, omdat we in leerjaar 8 al gebruik maken van de IEP-eindtoets. 

- Voor de begeleiding van individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen 

worden twee Remedial Teachers ingehuurd. Zij zullen op elke dinsdag en 

woensdag in de school aanwezig zijn. Zij zullen starten met de begeleiding 

van leerlingen die leervertragingen hebben opgelopen voor de vakken 

rekenen en (begrijpend) lezen 

- Er is een onderwijsassistent benoemd: Jurgen van der Hel. 

Jurgen zal 4 dagen per week (di – vr) in de school aanwezig zijn. Op dinsdag 

is hij beschikbaar voor Unit 2 en op woensdag tot en met vrijdag voor Unit 1. 

- Dit schooljaar gaan wij verder met de ontwikkeling van een digitaal portfolio 

voor elke leerling. Op termijn zal dit portfolio het ontwikkelingsverslag 

vervangen en zult u als ouders/verzorgers de ontwikkeling van uw kind(eren) 

(dagelijks als u dat wilt) digitaal kunnen volgen. 

- Er wordt een elektronische leeromgeving ontwikkeld. 

M.b.v. dit programma kan de leerkracht de leerlingen digitaal in de gaten 
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houden bij het verwerken van de leerstof en ingrijpen als er iets niet goed 

gaat. 

- In Unit 1 zal het aantal tablets worden uitgebreid. 

- Er wordt een studiedag georganiseerd waarop de leerkrachten verdiepend 

kennismaken met “executieve functies” en het belang daarvan voor de 

ontwikkeling van onze leerlingen. Executieve functies zijn al die regelfuncties 

van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en 

aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een 

controlerende en aansturende functie. Als de leerkrachten weet hebben van 

het belang van deze functies, kunnen zij hun handelen aanpassen aan de 

ontwikkeling van deze functies bij de leerlingen 

- Er wordt door de leerkrachten heel hard gewerkt dit schooljaar: een klein deel 

van het extra budget zal besteed worden aan een gezellige teamactiviteit 

tijdens een studiedag 

 

Mocht u na lezing van e.e.a. nog vragen hebben, neem dan even contact met 

ondergetekende op. 

Bovenstaande punten zijn uitgebreid besproken in de MR van onze school. 

Na deze bespreking heeft de MR aangegeven akkoord te zijn met onze plannen. 

 

3. De jaarkalender 

De jaarkalender 2021 – 2022 voor de ouders/verzorgers is vorige week aan het 

oudste (bij de school ingeschreven) kind van een gezin meegegeven. 

Ouders/verzorgers die een tweede exemplaar willen hebben, kunnen die bij 

ondergetekende komen ophalen. 

 

4. Een nieuw gezicht in de school 

Maryam Hosseini is vanaf vorige week op maandag en dinsdag een aantal uren als 

onderwijsassistent aanwezig in unit 1. 

Maryam is na ziekteverlof bezig met haar re-integratie-programma. 

Op termijn zal Maryam in de school aanwezig zijn op maandag tot en met 

donderdag. 

Wij wensen haar een goede tijd tot op onze school toe. 

 

5. De informatieavond 

Dinsdag 7 september a.s. is er een informatieavond gepland. 

Tijdens deze avond geven de leerkrachten u (normaal gesproken) allerlei informatie 

over de gang van zaken in de groep van uw kind(eren). 

Als team vinden wij het momenteel (nog) niet verantwoord grote groepen 

ouders/verzorgers in de school te ontvangen: het handhaven van de 1 ½ meter 

afstandsregel kunnen we dan niet garanderen. 

Dit wetend, hebben wij alle informatie digitaal gemaakt. 

Deze digitale informatie zullen wij dinsdag 7 september a.s. per mail aan u toesturen; 
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u kunt de presentatie dan bekijken wanneer dat voor u uitkomt. 

Mocht u vragen over de presentatie hebben, dan kunt u altijd in contact treden met 

de basisgroepleerkracht van uw kind of ondergetekende. 

De leerlingen van leerjaar 8 nemen een speciaal plekje in de school in: zij zullen in 

de loop van het schooljaar een keuze gaan maken voor een  

Voortgezet Onderwijs-school. 

Voor ouders en kinderen kan dat een ingewikkeld proces zijn. 

Daarom zal er voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 8 in de loop 

van het schooljaar een aparte ouderavond georganiseerd worden, waarop de 

procedure die moet leiden tot een verantwoorde VO-schoolkeuze, toegelicht zal 

worden. 

 

6. De Nationale Schoolbrengweek 

Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 september is het “Nationale 

schoolbrengweek”. Tijdens deze week is het de bedoeling dat de leerlingen zo veel 

mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. 

In de Hofvijver zal er vrijdag 17 september a.s. extra aandacht aan deze activiteit 

besteed worden. 

 

7. Schoolfotograaf 

Vorige week is er per mail informatie over de schoolfotograaf aan de 

ouders/verzorgers van de leerlingen toegezonden. 

Hierin o.a. de melding dat er weer een zgn. “broertje/zusje”-foto gemaakt kan 

worden. 

Wanneer u dat wilt, kunt u dit tot 14 september a.s. aan ondergetekende doorgeven. 

(met het verstuurde “strookje” of per mail: directie@dehofvijver.unicoz.nl ) 

De fotograaf zal op maandag 20 september in de school aanwezig zijn. 

 

8. Tien-minutengesprekken “omgekeerd”. 

Vorige week heeft u hierover informatie per mail ontvangen. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor deze gesprekken. 

De gesprekken zijn niet verplicht en vinden na schooltijd plaats in week 37 (13 t/m 17 

september a.s.) 

 

9. De agenda voor de komende periode 

 

7 september Ontruimingsoefening 

7 september Informatieavond; de informatie wordt digitaal aan u verzonden 

13 – 17 
september 

Tien-minutengesprekken “omgekeerd”. Deze gesprekken zijn 
niet verplicht. Een uitnodiging volgt. 

15 september Officiële opening KDV; uitnodiging volgt 

mailto:directie@dehofvijver.unicoz.nl
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17 september Schoolbrengdag 

20 september Schoolfotograaf; nadere mededelingen zijn al aan u gestuurd 

27 sept t/m 1 okt. Week tegen pesten 

27 september Start project/boekenweek: thema: “Worden wat je wilt”. 

30 september Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 oktober Dag van de leraar 

10 oktober Kerk-schooldienst in de Ichthuskerk 

11 oktober 20.00: OR-vergadering 

12 oktober Openavond project/boekenweek 

14 oktober NSCCT (IQ-test in leerjaar 4, 6 en 8) 

14 oktober 20.00: MR-vergadering 

15 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
24 oktober 

26 oktober Open morgen (nadere informatie volgt) 

27 oktober Luiscontrole 

2 november Nationaal Onderwijs Ontbijt 

8 – 12 november Week van de Mediawijsheid 

11 november Leerlingenraad 

15 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 


