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Vrije dagen en bijzonderheden: 

1 februari   Leerlingen 12:00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

4 februari  Alle leerlingen vrij – studiedag 

5 februari Alle leerlingen vrij—studiedag 

6 februari Leerlingen krijgen hun rapport 
                                                           mee naar huis 

7 februari Rapportgesprekken  

11 februari Ouderraadoverleg 

12 februari Medezeggenschapsraadoverleg 

13 februari Rapportgesprekken   

15 februari Leerlingen 12:00 uur vrij 
 (voorbereidingsmiddag) 

                                 vanaf 10:30 uur spelletjesochtend 

18 februari t/m  

22 februari  Voorjaarsvakantie 

19 maart  Opening Brede schoolproject   

                                                         thema voedsel 

 

Kwaliteit van onderwijs 
 
Op dit moment maken al onze leerlingen Citotoetsen. 
Voor de leerlingen is het goed om te weten waar ze nu 
staan, maar ook de leerkrachten halen voor henzelf in-
formatie uit de uitslagen . Aan de hand van de toets 
uitslagen kunnen de leerkrachten bijvoorbeeld zien wel-
ke lessen de leerlingen de komende periode nodig heb-
ben. En bekijken ze of de instructie die zij hebben gege-
ven ook bij de leerlingen is aangekomen.  
Dit gebeurt niet alleen middels Cito toetsen. Door het 
hele jaar heen nemen we ook toetsen af die bij onze 
methodes horen.   
Leerkrachten bekijken of deze uitslagen passen bij de 
uitslagen van de Cito en van hetgeen ze van de leer-
lingen in de klas zien.  
Op basis van deze gegevens schrijven de leerkrachten 
de rapporten en kunnen we de leerlingen en de ouders 
goed informeren over de vorderingen en de insteek die 
de tweede helft van het jaar kan worden gemaakt. 
 
Onze school gaat voor kwaliteit. Wij willen datgeen uit 
een leerling halen wat erin zit.  En we streven ernaar 
dat alle leerlingen het niveau behalen, dat bij hen past.  
En dit alles willen we bereiken op een plezierige manier. 
Want geen leerling leert beter, dan wanneer hij of zij 
zich goed & lekker voelt. 
 
De komende voorbereidingsmiddagen en studiedagen 
worden voor deze werkzaamheden benut. De leer-
krachten analyseren alle gegevens en zetten al deze 
informatie om naar lessen voor het komende half jaar. 
We bezien niet alleen de vorderingen van de individuele 
leerlingen, maar ook de leerlingen van een klas, paral-
lelgroepen en school.  
 
Het leerkrachtentekort maakt het ons niet gemakkelijk. 
Wanneer leerkrachten ziek zijn, is het moeilijk vervan-
ging te vinden.  Dit is niet goed voor de onderwijskwali-
teit.  
Om ouders niet te verrassen, proberen wij de eerste 
ziektedag altijd een oplossing te vinden. De leerlingen 
worden dan bijvoorbeeld over andere groepen verdeeld 
(dit komt niet ten goede aan de kwaliteit). Wanneer we 
voor de tweede dag (soms meer dagen) geen vervan-
ging hebben kunnen regelen, vragen we uw kind thuis 
te houden.    

 

 

Heel vervelend vinden wij het om deze maatregelen te 
nemen, maar we zijn ervan overtuigd dat dit ervoor 
zorgt  dat we onze onderwijskwaliteit hierdoor wel op 
niveau kunnen houden. 
 
In het nieuws heeft u vast al wel gehoord over de lan-
delijke onderwijsstaking die op vrijdag 15 maart ge-
pland staat. Momenteel bespreken we  de invulling van 
deze dag. En wat wij ook mogen besluiten, we hopen 
dat u achter ons staat en u bewust bent dat wij dit 
doen voor de onderwijskwaliteit van ook uw kind. 
                                       Wim van Slijpe & Claudia Heusen 
                                        Schoolleiding @rchipel 

http://archipel.asg-almere.nl/
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Nieuws van de Ouderraad (OR) 
 
Met groot plezier kijken we terug op de kerst- en Sinter-
klaastijd. Wat hebben de leerlingen een plezier beleefd 
aan de Schatkamer! Alle leerlingen in de gr 1 t/m 4 heb-
ben in de schatkamer zelf een cadeautje mogen uitkie-
zen. En alle groepen 5 t/m 8 hebben een cadeau voor de 
klas gekregen. 
Ook de kersttijd was fantastisch! 
Hierbij willen we alle ouders dan ook van harte danken 
voor al hun inzet!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Naschoolse activiteiten 
 
Nieuwsgierig naar de nieuwste activiteiten die op de 
@rchipel of in onze buurt worden gegeven? Lees dan 
bijgaande folder “nieuwe activiteiten”. Het is enorm 
leuk voor kinderen om met verschillende activiteiten 
kennis te maken. Wilt u meer informatie? Aan onze 
website hangt  de activiteitenladder waarop alle activi-
teiten staan vermeld. Ook is 
het mogelijk u te laten infor-
meren. U kunt daarvoor con-
tact opnemen met Gwen  - 
onze kinderopbouwmedewer-
ker. Haar mailadres is   
claasz@deschoor.nl 

 
 
 
 

Rapporten 
 
Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen op de @rchipel 
een rapport. Het eerste rapport krijgen de leerlingen in 
februari en het tweede rapport in juni.  
Minimaal een dag voor de geplande rapportgesprek-
ken krijgt het kind het rapport mee naar huis. Om goed 
voorbereid te zijn voor het rapportgesprek met de 
leerkracht is het verstandig het rapport door te nemen. 
U kunt dan ook direct het rapport ondertekenen voor 
gezien. 
Door deze voorbereiding kan het  10 minuten-
rapportgesprek optimaal worden benut. 

Nieuwe ouder in onze MR 
 
Hierbij zijn we blij om u te kunnen informeren dat er 
een nieuwe ouder in onze MR is gestart. In een volgen-
de nieuwsbrief kan zij zich wellicht aan u voorstellen. 

Nieuwe kleutergroep  
 
De @rchipel is een grote school en we groeien nog 
steeds. Om ervoor te zorgen dat de kleutergroepen 
niet te groot worden en de jongste kleuters ook de 
kans krijgen om in een niet te grote groep te starten, 
start na de voorjaarsvakantie een extra kleutergroep. 
Juf Marianne en juf Isa zijn de leerkrachten voor deze 
kleutergroep.  

 

Wist u dat? 
 

Onze intern begeleider Monique op 23 januari bevallen 
is van een jongetje. Zijn naam is Joep. We wensen Mar-
tijn en Monique al het geluk met hun wondertje. 

http://archipel.asg-almere.nl/
mailto:claasz@deschoor.nl

