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Audit 
Op dinsdag 1 maart zal een auditorenteam van Stichting Keender onze school bezoeken. Een audit is 
een nabootsing van een onderwijsinspectiebezoek, gericht op de kwaliteit van het onderwijs. Wij 
willen graag weten waar we staan. Wat de mooie en sterke kanten van onze school en ons onderwijs 
zijn maar ook waar we ons nog verder in kunnen ontwikkelen. Auditors zijn directeuren en ib’ers van 
onze stichting die hiervoor zijn- of worden opgeleid om de kwaliteit van onderwijs te onderzoeken. 
Dat doen ze door (school)plannen te lezen, klassenbezoeken af te leggen en in gesprek te gaan met 
schoolpersoneel, ouders en leerlingen. Aan het eind van de dag wordt de balans opgemaakt. Wij 
verheugen ons op het bezoek. De uitkomsten zullen we in een volgende nieuwsbrief met u delen.  
 
Studiedag 28 februari 
Op onze studiedag van 28 februari gaan we bezig met de implementatie van een nieuwe methode 
voor begrijpend lezen. We zien in de resultaten van de afgelopen jaren dat we hierbij extra 
handvatten nodig hebben om de kinderen nog beter de vaardigheden behorend bij goed 
leesonderwijs aan te kunnen leren. De methodiek van Beter Bijleren is hier uitermate geschikt voor. 
Ons team krijgt deze ochtend een training zodat we in de tweede helft van dit schooljaar al goed 
gebruik kunnen gaan maken van deze methode en werkwijze. 
 
Groep 2 wordt groep 1b/2 
Onze school is groeiende en dat is goed nieuws! We merken dat steeds meer ouders de weg naar de 
Albatros weten te vinden. We horen vaak dat de gemoedelijkheid, het veilige klimaat, 
talentontwikkeling en de aandacht voor de leerlingen van doorslaggevend belang zijn om voor onze 
school te kiezen. Daar zijn wij oprecht blij mee en we willen dat kunnen waarborgen zodat alle 
kinderen op onze school zich goed kunnen blijven ontwikkelen.  
In februari zitten er 27 leerlingen in onze groep 1. Met de leerlingen die dit jaar nog instromen 
komen we aan het eind van dit schooljaar op minimaal 34 leerlingen uit. Met de ervaring van vorig 
schooljaar toen we op hetzelfde aantal eindigden willen we nu een andere keuze maken om het 
ontwikkelingsproces niet te verstoren. We hebben besloten om een tijdelijke combinatiegroep 1b/2 
te formeren vanaf dinsdag 1 maart tot de zomervakantie waarbij 7 leerlingen uit de huidige groep 1 
doorstromen. 
 
Corona 
We merken momenteel dat het erg lastig is om invallers te vinden. Bij afwezigheid van een leerkracht 
krijgen we vaak de mededeling dat er geen vervanger beschikbaar is. Gezien de coronamaatregelen 
kunnen we een klas dan ook niet verdelen over de andere groepen wat inhoudt dat desbetreffende 
klas die dag niet naar school kan. Dit scenario kan zich de komende tijd ook vaker voor gaan doen. Of 
er op dat moment thuisonderwijs kan plaats vinden is afhankelijk van de reden van afwezigheid van 
de leerkracht. Als een leerkracht bijvoorbeeld slechts in quarantaine moet dan zal thuisonderwijs 
mogelijk zijn. Is de leerkracht ziek dan wordt dat al een stuk lastiger. Vaak zal er wel digitaal werk 
klaarstaan waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. Uiteraard proberen we bij gebrek aan inval in 
eerste instantie intern de oplossing te zoeken maar dat is niet altijd mogelijk en gaat ook ten koste 
van extra ondersteuning.  
 
De afgelopen week hadden we veel besmettingen in onze groep 5/6. Groepen hoeven gelukkig niet 
meer in quarantaine maar ideaal is het niet. De meeste kinderen zijn volgende week weer terug op 
school en we hopen dat de komende weken weer wat normaler zullen verlopen. Mocht uw kind 



positief getest zijn op corona dan vragen we u dit door te geven aan de groepsleerkracht en Carlo. 
Graag hierbij vermelden wanneer de klachten zijn begonnen en welke test (zelftest of PCR) het 
betreft.   
 
Cito en Rapporten 
Op dit moment worden in de groepen 3 t/m 8 de halfjaarlijkse toetsen afgenomen. Omdat veel 
kinderen de afgelopen weken in quarantaine zijn geweest duurt dit iets langer omdat toetsen 
moeten worden ingehaald. De informatie die ons dit geeft gebruiken wij om uw kind zo optimaal 
mogelijk verder te brengen in zijn of haar ontwikkeling. De uitslag van deze toetsen wordt met u 
besproken op de 10-minutengesprekken in de tweede week van maart. Deze gesprekken zijn fysiek 
of digitaal, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Op 15 februari (groep 8) en 3 maart 
(groep 1-7) krijgen onze leerlingen het eerste rapport mee naar huis.  
 
Carnaval 
18 februari vieren we het carnavalsfeest op school. Omdat we nog steeds in onze groepsbubbels 
moeten werken zal het in aangepaste vorm plaatsvinden. De kinderen mogen deze dag verkleed naar 
school komen en er zal een ochtend vullend feestprogramma zijn. Volgende week leest u hier meer 
over op Parro. 
 
Agenda februari/maart 

05-02 Oud papier 

08-02 OR-vergadering  

15-02 1e rapport groep 8 

16-02 Adviesgesprekken groep 8 

18-02 Carnavalsfeest (leerlingen 12.00 uur vrij) 

18-02 12.00 uur start voorjaarsvakantie (t/m 28 februari) 

19-02 Oud papier 

28-02 Studiedag team  (leerlingen vrij) 

01-03 Weer naar school om 08.25 uur  

01-03 Audit  

03-03 1e rapport groep 1 – 7  

08-03 Ouder- en kindgesprekken  

09-03 Ouder- en kindgesprekken 

 
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Carlo de Bree 
Directeur KBS De Albatros 


