
  

 

 

 

 

 

 

 
Nummer 11, 14 juni 2020  

Namens het team van De Piramide 

 

Beste ouder(s), 

In deze brief leest u informatie over de manier waarop we omgaan met de Cito-toetsen in juni, de 

rapporten, de formatie, de studiedag, de schoolfotograaf en ons nieuwe Instagram-account. 

Belangrijke data 
17 juni  Studiedag, de leerlingen zijn vrij 
2 juli  Schoolfotograaf 
10 juli  Rapport mee 
15 juli  Afscheid groep 8 
16 juli  Uitwissel 
17 juli  12.15 uur start Zomervakantie t/m 30-08-2020 
 

 

We zijn weer begonnen! 

Dat het een bijzonder schooljaar is, daar weten we met elkaar inmiddels alles van. Na de 

scholensluiting zijn we vijf weken geleden weer begonnen met halve groepen en nu, sinds één week, 

zijn de groepen weer compleet. Er is in het begin veel gepraat over ervaringen, gevoelens en het 

leren omgaan met de nieuwe situatie. Zoals verwacht merkten we op school dat de kinderen vooral 

weer behoefte hadden aan structuur, regelmaat en het normale schoolritme wilden oppakken. Op 

basis van het afstandsonderwijs zijn de onderwijsbehoeften van de kinderen opnieuw in kaart 

gebracht door de leerkrachten. Wat is er thuis goed gelukt? Wat bleek lastig? Welke doelen zijn 

behaald en welke nog niet? We denken daarbij niet vanuit achterstanden, maar vanuit een nieuwe 

beginsituatie, gericht op ons onderwijs aan uw kind vanaf het komende schooljaar. 

 

Cito-toetsen in juni 

Normaal gesproken gebruiken we de gegevens van de Cito-toetsen in juni om de voortgang van de 

kinderen in kaart te brengen. Ook methodetoetsen, gesprekken met de kinderen en ouders en 

observaties van de leerkrachten horen daarbij. Door de scholensluiting zijn de opbrengsten van de 

Cito-toetsen niet te gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Dat is niet erg, dat geldt namelijk voor alle 

scholen in Nederland. Maar het zou zonde zijn om de waardevolle informatie die leerkrachten halen 

uit de Cito-toetsen, helemaal niet te gebruiken. 

We hebben er na overleg met de onderwijsadviseurs van ons bestuur voor gekozen om de Cito-

toetsen in juni alleen te gebruiken als momentmeting, dus niet als ‘officieel’ meetmoment.  



De opbrengsten gebruiken we alleen om na de zomervakantie het onderwijs in de nieuwe groep zo 

goed mogelijk af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben. Mochten de resultaten tegenvallen 

volgens de Cito-normen, betekent dit dus verder niets. We weten dan in ieder geval welke 

onderdelen bij de start van het nieuwe schooljaar nog extra aandacht moeten krijgen. Het kan 

natuurlijk ook zijn dat de resultaten gemiddeld of boven gemiddeld zijn. We starten de Cito-toetsen 

op maandag 22 juni en ronden deze in twee weken af. 

 

Rapport 

De kinderen krijgen aan het einde van dit schooljaar gewoon een rapport mee naar huis. Mogelijk 

zijn er bepaalde onderdelen niet ingevuld, omdat we daar door de scholensluiting te weinig van 

hebben kunnen zien. Ook kan het zijn dat er geen cijfer is gegeven, maar een waarderende 

beschrijving (onvoldoende, voldoende, enzovoort). Dat komt volgend schooljaar vanzelf weer goed, 

de kinderen hebben zowel thuis als op school keihard gewerkt, ze verdienen een rapport dat ze trots 

kunnen laten zien aan hun ouder(s) en andere familieleden. We voegen een extra inlegvel toe, 

waarin nog eens duidelijk wordt geschreven wat de gevolgen zijn van de scholensluiting voor het 

rapport. 

 

Formatie 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de groepsbezetting voor het nieuwe schooljaar. De 

formatie is bijna rond. We gaan afscheid gaan nemen van alle leerkrachten die via een uitzendbureau 

bij ons op school werken. Gelukkig hebben we veel positieve reacties gehad op onze vacatures. 

Daardoor hebben we nieuwe leerkrachten kunnen aanstellen. Zodra de groepsbezetting volledig 

rond is, zullen we deze met u delen. 

 

Studiedag 17 juni 

Op woensdag 17 juni is er een studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 2 juli aanstaande is de schoolfotograaf op school. Als gevolg van de Corona-

maatregelen worden er alleen portretfoto’s van de kinderen gemaakt. De schoolfotograaf maakt van 

al die portretfoto’s een groepsfoto. Er worden geen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes. 

 

Instagram-account 

Sinds kort hebben we een Instagram account voor De Piramide! Neemt u hier gerust 

een keer een kijkje. Volgen of liken mag natuurlijk ook. 

https://www.instagram.com/depiramide_rijswijk/ 

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia Zaat 
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