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Herhaalde oproep voor alle belangstellende ouders 
Onlangs hebben we een oudervragenlijst uitgezet. Naast de dingen waar ouders tevreden over zijn, lezen 
we ook waardevolle tips en aandachtspunten. 
Graag willen we deze tips en aandachtspunten met een groepje ouders bespreken en deze omzetten naar 
een aantal concrete actiepunten. Deze “klankbordgroep” van ouders komen ongeveer twee keer bij elkaar 
o.l.v. twee leerkrachten. 
Er zijn inmiddels een aantal ouders die zich hebben opgegeven, maar er kunnen nog wel een paar bij! 
Lijkt het u wat om op deze manier echt betrokken te worden bij de school, geef u dan op via 
directie@daltonschoolcorlaer.nl 
We komen dan spoedig bij u terug voor het vervolg!  Alvast dank!! 
 

Wijziging datum verschijnen Rapport en de oudergesprekken 

De school is de afgelopen weken behoorlijk geraakt door Corona. Doordat veel leerlingen en 

leerkrachten positief waren getest en daardoor thuis moesten blijven is er een achterstand in de 

toetsingen ontstaan.  Hierdoor moeten we besluiten  om het rapport op 18 februari a.s. open te 

stellen en de oudergesprekken in de week van 21 t/m 25 februari te laten plaatsvinden. 
 

Mijn rapportfolio 
Op 18 februari a.s. komt ons nieuwe rapportfolio online. Om dit rapportfolio goed te leren gebruiken wordt er 

vanavond hiervoor een online ouderavond georganiseerd. Uiteraard moeten we kijken wat de ervaringen zijn 

met dit nieuwe systeem. Het is dan ook een pilot die we op korte termijn willen evalueren. U kunt uw 

ervaringen ook met ons delen. Na de uitleg van vanavond krijgt u ook al enkele vragen te beantwoorden die 

ons verder zouden kunnen helpen. 

U kunt vanaf dat moment naast het ouderportaal de cijfers van uw kind ook vinden in Mijn Rapportfolio. Het is 

de bedoeling dat op termijn vooral Mijn Rapportfolio gebruikt wordt. 

 

Typecursus 
Door de welbekende omstandigheden is er ook een andere startdatum voor de typecursus van de typetuin. 

De leerlingen vanaf groep 6 kunnen zich nog aanmelden. Bij voldoende deelname start de cursus op maandag 

28 maart a.s. om 14.15 uur. 

 

Schoolontwikkeling 

Er loopt momenteel een Pilot van twee “methoden” voor Rekenen. In enkele onderbouw groepen wordt de 

rekenmethode “Alles telt Q” uitgeprobeerd en in groep 7 rekenen de leerlingen digitaal via Snappet. 

Alle voor- en tegenargumenten worden verzameld en we kijken uiteraard ook welke het beste bij onze 

leerlingen past en waarmee de beste resultaten laten zien.  Het is overigens niet zo dat Alles Telt Q alleen 

werken met boek en schrift is. Hier is een mix van schrift en digitaal het uitgangspunt. 

We nemen in mei een besluit. 
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De Kwinklessen voor de komende weken 
Week van  6 t/m 18 feb  
Competentie: Besef van jezelf: Helpende gedachten gebruiken  
Kwinkslag: x  

Onderbouw:  Middenbouw:  Bovenbouw:  

Les: 11 Helpende woorden  
  
Kwink van de week:  
Lukt het niet? Zeg helpende 
woorden. 
  
Lesdoel: Ik kan helpende 
woorden tegen mezelf zeggen 
als iets niet lukt.  

Les: 11 Helpende gedachten  
  
  
Kwink van de week:   
Moeilijk, moeilijk: denk 
positief   
  
Lesdoel:  
Ik kan helpende gedachten 
gebruiken als iets moeilijk is.  

Les: 11 Helpende gedachten  
  
Kwink van de week:   
Moeilijk, moeilijk: denk 
positief   
  
Lesdoel:  
Ik kan helpende gedachten 
gebruiken als ik iets moeilijk 
vind.  

 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine 
 
 

 

Agenda 

 

Aanwezigheid Egbert: 11, 14, 18, 21 en 22 februari 
  
 
Op 21 februari komt er een nieuwe Daltonmemo uit. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het team 
 
 
 
Egbert Schilstra 
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