
  

 
 

23 juni 2021 
 

AGENDA 
 

23 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

25 juni    Groepen 5 t/m 8 activiteitenmiddag 

29 juni    Doordraaimiddag, info volgt later 

30 juni    Groepen 3 en 4 sportdag 

  1 juli    Groepen 5 t/m 8 ‘sportdag’-activiteit 

  5 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 4 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 5 t/m 7 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 

  7 juli    De school neemt afscheid van groep 8, onder voorbehoud 

  7 juli    Rapporten mee 

  9 juli    Peuters speeltuinochtend 

  9 juli    Margedag onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

12 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

23 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• De groepen 3 en 4 vorige week op schoolreisje zijn geweest 

• Zij met een echte schoolreisjes-bus vertrokken 

• De ouders in groten getale hen uitzwaaiden 

• Juf Helene voor de zekerheid tissues uitdeelde 

• De kinderen een heerlijke dag hebben gehad! 

• De meesters en juffen ook ;-) 

• Afgelopen zondag Vaderdag werd gevierd 

• We hopen dat alle vaders blij waren met alle prachtige knutsels van de kinderen! 

• Maandag jl. de leerkrachten een studiedag hadden 

• Zij samen de Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem hebben geanalyseerd 

• Ook gelijk de interventies voor het komend jaar worden besproken 

• Het fijn is dat de teamleden dat met elkaar kunnen doen! 

• Vandaag de kleutergroepen gezellig op schoolreisje gaan!  

• We hen allemaal een hele leuke en gezellige ochtend wensen 

• Vrijdagmiddag een activiteitenmiddag voor de groepen 5 t/m 8 is 

• Zij, als het weer het toelaat, samen gezellig gaan zwemmen bij De Bever 

• De kinderen dus hun fiets en zwemkleding (en eventueel zonnebrand) moeten meenemen! 

• We hen ook alvast heel veel plezier wensen! 

 

 

 

 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


KINDERPRAAT 
 

- Juf en peuter hebben een gesprek over regen en zon. Peuter zegt dat hij regen niet leuk 

vindt. Juf zegt dat regen goed is voor de plantjes. “Ja“, zegt de peuter, “en pieuw-pieuw- 

water ook!”(waterpistool) 

- Kleuter bij het schoolreisje vandaag: “juf, ik zit helemaal vol in mijn drinken!”  

 

JARIGEN!! 
 

 

 

Binnenkort zijn jarig: 

23 juni Jayda-Lynn, groep 4 

23 juni Kai, groep 6 

24 juni Bridget, groep 7 

24 juni Mylan, groep 7 

25 juni Mick, groep 3 

26 juni Jorn, groep 3 

26 juni Leanne, groep 4 

27 juni Job, groep 1 

27 juni Anne-Sophie, groep 5 

29 juni Fiene, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Doordraaimiddag 

Dinsdagmiddag 29 juni zal in de middag de doordraaimiddag plaatsvinden. Alle kinderen 

gaan dan een kijkje nemen in het lokaal en bij de leerkracht die zij volgend jaar zullen krijgen. 

Zo is het na de zomer iets minder spannend voor ze!  

Omdat juf Rianne op de dinsdagen vrij is, zal de huidige groep 3 wel in het lokaal gaan 

kijken, maar op een ander moment een ‘Meet & greet’ met haar hebben.  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

U heeft er vast al iets over gehoord: het Nationaal Programma Onderwijs. 

Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij het tot bloei brengen van hun gaven 

en talenten, ondanks de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.  

De gevolgen van de Coronacrisis en de genomen maatregelen trekken een mogelijke wissel 

op de leerlingen in de jaren 2019-2020 en 2020-2021 (lockdowns) en vanzelfsprekend ook op 

de leraren en de ouders.  

Sommige leerlingen hebben een leervertraging of leerachterstand opgelopen. Leerachterstand 

in die zin, dat de leerlingen zonder de lockdowns in sommige gevallen verder waren geweest 

in hun cognitieve ontwikkeling. Ook de sociale ontwikkeling en het mentaal welbevinden 

heeft bij sommige leerlingen onder de situatie te lijden (gehad). Tenslotte hebben de  

schoolsluitingen waarschijnlijk – zo blijkt uit onderzoek – negatieve effecten op de 

kansengelijkheid.  

Het Nationaal Programma Onderwijs bestaat uit maatregelen om verdere vertraging en grotere 

achterstanden te voorkomen en om deze, waar mogelijk, zo snel mogelijk in te halen. De 

maatregelen starten na de zomervakantie en kennen een looptijd van twee jaar (tot en met het 

schooljaar 2022-2023).  



De overheid wil scholen ondersteunen en de ontwikkelingen op de scholen monitoren om bij 

te stellen als dat nodig is. Het NPO richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen: op de 

cognitieve ontwikkeling, op de sociale en persoonlijke ontwikkeling en op het mentale 

welbevinden. De overheid wijst erop dat de scholen met name aandacht zullen moeten 

besteden aan de meest kwetsbare leerlingen en aan de leerlingen met de grootste 

leervertragingen/achterstanden. Scholen die veel leerlingen hebben met een hoog risico op 

achterstanden krijgen extra middelen en extra ondersteuning. 

Het NPO is in de afgelopen maanden vertaald naar schoolniveau: wij hebben zelf een plan 

opgesteld en (bij onze leerlingen) passende maatregelen getroffen. We hebben een school-

/kindcentrum-Programma geschreven waarin we de (eventuele) cognitieve, sociale en 

executieve achterstanden in beeld hebben gebracht en geanalyseerd. Deze analyse is het 

uitgangspunt geweest voor onze maatregelen in de komende twee jaar en een voorwaarde 

voor het ontvangen van middelen. 

Het team van Het Mozaïek heeft ervoor gekozen om niet te spreken van achterstanden, maar 

enkel van leervertragingen (indien van toepassing). Wij willen geen pleisters plakken, maar 

een schoolprogramma opzetten dat duurzaam is (investeren in ontwikkeling) en de ook al 

positieve aspecten die het onderwijs-op-afstand met zich meebracht, te integreren in de 

nieuwe weg die we willen inslaan. 

In het opstellen van ons programma stonden de volgende vragen voor ons centraal: 

- Wat heeft Covid (en de lockdowns) ons gebracht, in negatieve zin en in positieve zin?  

Wat heeft het Onderwijs-op-afstand ons geleerd en wat willen we in ons onderwijs in de 

toekomst meenemen? 

- Wat zijn de interventies die, ten aanzien van de negatieve gevolgen, op korte termijn 

nodig zijn? Hoe gaan we dit organiseren? 

- Wat is ons gezamenlijk verlangen en wat helpt ons om een model te kiezen dat het 

mogelijk maakt om het gezamenlijk verlangen te bereiken?  

-  Wat zijn de gezamenlijke doelen en welke weg kunnen we inzetten om deze te gaan 

bereiken? Hoe verhoudt dit zich tot het schoolplan en de reeds ingezette weg? Wat vraagt dit 

van de vaardigheden van de medewerkers (leerkrachten en pedagogisch medewerkers)? 

Bij alle vragen stond altijd het kind centraal! 

 

De scan bracht ons het inzicht dat het merendeel van de kinderen die gemiddeld of hoger 

scoren, al bij de middentoetsen van het leerlingvolgsysteem weer op hun niveau 

functioneerden en niet of nauwelijks leervertraging hadden opgelopen. Dit is heel fijn! 

Vooral bij de kinderen uit kwetsbare thuissituaties of met een concentratieprobleem en moeite 

met de executieve functies, zagen we wel enige leervertraging. We kwamen tot de volgende 

conclusies: 

> De leerlingen hebben tijdens de eerste lockdown in alle groepen een leerachterstand of 

leervertraging opgelopen. 

> Na de tweede lockdown bleken de leerlingen uit de niveaugroepen I, II en III deze 

achterstanden of -vertragingen voor het grootste gedeelte alweer ingehaald te hebben en 

scoorden zij zoals verwacht. 

> Bij de leerlingen die binnen niveau IV en V scoorden, is de inhaalslag minder zichtbaar, 

maar niet heel zorgelijk. 

> Bij leerlingen uit kwetsbare thuissituaties is de achterstand in veel gevallen zorgelijk. 

Aannemelijk is de achterstand veroorzaakt doordat het welbevinden van deze leerlingen 

verminderde. 

> de niveauverschillen zijn toegenomen (de kloof tussen de hoge en lage scores) 

> de middengroep is kleiner 

> voor de leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 is het op sommige onderdelen moeilijk te 

bepalen of de groei gelijk, minder of meer is dan verwacht 

> Begrijpend lezen is in veel groepen onvoldoende en vraagt om extra interventies 

 

In ons programma hebben we voor de volgende interventies gekozen: 



- Uitbreiding onderwijs: eerder starten van de derde kleutergroep (direct na de 

zomervakantie) 

- Kortdurend individuele hulp en in kleine groepjes, voor leerlingen die aantoonbaar 

leerachterstand door de lockdowns hebben opgelopen 

- 1 dag per week leerkracht ambulant voor drama-lessen i.v.m. de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en het traject Cultuur Met Kwaliteit III 

- Scholing leerkrachten ‘leren-leren’-traject: van leerstofgericht naar kindgericht 

(waaronder scholing executieve functies, feedback geven, metacognitieve 

vaardigheden) 

- Interventies ter verbetering van het Begrijpend Lezen 

- Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen 

- Digitale technologie (digitale geletterdheid) 

 

Het schoolprogramma is besproken met het team en binnen de KCR en goedgekeurd door de 

MR. Na de zomervakantie zullen de gelden van het NPO door het bestuur aan de scholen 

worden toegekend (als het plan bij het bestuur als valide wordt bevonden) en starten we met 

de interventies.  

We zullen u met regelmaat een update geven over de ontwikkelingen van ons 

schoolprogramma! 

 

Vakantie en studiedagen 2021-2022 

 

Herfstvakantie 16-10-2021 tot en met 24-10-2021 

Kerstvakantie 25-12-2021 tot en met 09-01-2022 

Opvang gesloten 25/26-12-‘21 en 01-01-‘22 

Voorjaarsvakantie 19-02-2022 tot en met 27-02-2022 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 15-04-2022 tot en met 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 tot en met 08-05-2022 

Koningsdag (valt in de meivakantie) 27-04-2022 

Hemelvaart  26-05-2022 en 27-05-2022 

Pinksteren (2de Pinksterdag) 06-06-2022 

Zomervakantie  16-07-2022 tot en met 28-08-2022 

Margedag (is vrij als de school niet gesloten 

is geweest door brandschade of i.d.) 

15-07-2022 

Studiedagen  15-10-2021 (gehele team studiedag) 

(Vrijdag voor de herfstvakantie) 

 31-01-2022  

(Maandag) 

 18-02-2022 (gehele team studiedag) 

(Vrijdag voor de voorjaarsvakantie)  

 14-04-2022 (Tabijndag) 

(Donderdag voor Goede Vrijdag) 

 27-06-2022 

(Maandag) 

Roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 

(leerlingen van deze groepen zijn dan vrij) 

13-10-2021 en 14-10-2021 

(woensdag en donderdag aansluitend aan de 

studiedag en herfstvakantie) 

 19-04-2022 

(dinsdag na Tweede Paasdag) 

 07-06-2021 

(dinsdag na Tweede Pinksterdag) 

➢ We hebben zoveel mogelijk de studie- en roostervrije dagen laten aansluiten bij 

vakantiedagen. De dagen waarop de opvang gesloten is (teambrede studiedagen en 

feestdagen) zijn gearceerd in bovenstaand schema. 



 

 

Aanmelden onderwijs 

Is uw peuter bijna 4 jaar en blijft hij/zij gezellig bij ons op Het Mozaïek? Dan zijn we heel 

blij! Denkt u dan wel aan het aanmelden van uw kind? Helaas is de wetgeving nog niet 

aangepast voor kindcentra en moet de inschrijving nog apart plaatsvinden.  

Inschrijfformulieren kunt u vinden op onze website https://mozaiek.tabijn.nl/  

 

Informatie/wijzigingen opvang 

Wilt u voor uw kind opvang aanvragen (VSO/BSO/Peuteropvang), dan kunt u dit doen via 

onze website https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/ 

Wilt u iets wijzigen in de opvang van uw kind(eren), extra opvangdagen inplannen e.d., dan 

kunt u dit doen in het ouderportaal van KidsKonnect. Indien u uw kind minimaal 48 uur van 

tevoren afmeldt, wordt dit omgezet in ruiltegoed. Ruiltegoed kan worden ingezet vanaf de dag 

dat de originele opvang zou plaatsvinden tot 3 maanden daarna (mag dan ook voor 

bijvoorbeeld VSO). Voor vragen over facturen/ inschrijvingen e.d. kunt u mailen naar 

planning.opvang@tabijn.nl  

Let op: sommige berichten kunnen bij u in de spam terechtkomen! 
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