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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Wat was het fijn! 

Wat hebben we een leuke eerste week gehad en wat zijn we blij om 

weer kinderen te zien en te spreken. Zoals het hoort! 

We hebben werkvormen gedaan die de groepsvorming positief 

beïnvloeden, we hebben ook weer gewerkt aan de doelen en heerlijk 

genoten van het winters weer. Op naar volgende week! 

 

Groepsvorming 

In deze opstartweek hebben we spellen en (kern)oefeningen van de Kanjertraining gebruikt 

om weer verbinding te leggen, te werken aan een goede en veilige sfeer in de klas. Na zo’n lange  

onderbreking als groep kom je vaak in de stormingfase terecht van groepsvorming (zie uitleg  

hieronder). We hebben een aantal principes van de Kanjertraining weer neer gelegd afspraken met  

elkaar gemaakt. Daarnaast hebben we ook stilgestaan met de kinderen bij de ervaringen van de  

kinderen in de afgelopen periode. 

 

Groepsvorming verloopt in fases 

Een groepsproces waarop géén bewuste invloed door een leraar wordt 

uitgeoefend, doorloopt een aantal fases. Dit patroon start elke keer opnieuw 

na een langere vakantie. De precieze duur kan per fase verschillen. De 

volgende fases volgen elkaar chronologisch op: 

 

1. Forming:   In deze fase komt de klas voor het eerst (weer) bij elkaar – ‘Wat is mijn relatie 

   tot de rest van mijn klasgenoten?’ We gaan elkaar een beetje verkennen. 

2. Storming:   Posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase. 

3. Norming:   Normen worden bepaald – ‘Hoe gaan we met elkaar om?’ 

4. Performing:  Bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief. 

   Mogelijk wordt deze fase niet bereikt wanneer de groep niet (goed) is  

   begeleid. In dat geval stokt het proces. 

5. Reforming:  Fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert. 
 

Cito-toetsen 

Om goed te kunnen kijken waar de kinderen nu staan in hun ontwikkeling nemen we vanaf volgende 

week een aantal Cito-toetsen af. We beginnen met de AVI-toetsen (lezen) en DMT (tempo van 

woorden lezen). Juist omdat de meeste kinderen thuis volop hebben geoefend met lezen en er op 

school weer veel is gelezen. Een mooi moment om te kijken wat ze al kunnen. 

Pas na de voorjaarsvakantie gaan we beginnen met de toetsen rekenen, begrijpend lezen en spelling. 

http://www.pausjoannes.com/


De resultaten zijn dan weer de beginsituatie voor ons onderwijs. In de groepen 1-2 toetsen we niet, 

maar geven de observaties ons veel informatie.  
 

Rapport 

Wij stellen het rapport uit tot april. We willen graag de cito-gegevens meenemen en kijken naar een 

rapport dat de juiste weergave geeft. De school is een lange periode dicht geweest, waarbij we geen 

toetsen of observaties hebben kunnen doen.   

Twee vragen voor ouders 

Wij denken dat jullie de afgelopen periode veel van jullie kind en vooral over het leren van jullie te 

weten zijn gekomen. Meer dan ooit waren jullie betrokken bij hun onderwijs. We willen graag van 

jullie ervaringen leren en vragen jullie deze kennis met ons te delen. Volgende week krijgen jullie korte 

vragenlijst toegezonden. Houd de Parro app goed in de gaten! 
 

Definitief advies groep 8 
Groep 8 heeft afgelopen week het definitieve schooladvies gekregen. 
Wij hebben daarbij het advies van de overheid overgenomen om leerlingen kansen 
te bieden en het voordeel van de twijfel te geven (wat niet zegt dat we dat al niet 
deden). Bijvoorbeeld door deze leerlingen een dubbel schooladvies te geven en 
door een inschatting te maken van het potentieel van leerlingen als basis voor het 
schooladvies.  
Een kansrijk schooladvies is vooral van belang voor leerlingen die hiertoe niet 
vanzelfsprekend van huis uit worden gestimuleerd en thuis weinig of geen 
ondersteuning krijgen.  
 

Vrijdag 19 februari leuke dag! 

Na al het thuiswerken en twee opstartweken op school is het alweer bijna tijd voor vakantie! We  

maken er vrijdag 19 februari een welverdiende gezellige ochtend van in de eigen groep. We kunnen  

helaas geen carnaval vieren, maar wie wil mag deze vrijdag toch verkleed naar school. De kinderen  

krijgen iets te drinken en wat lekkers van de OR; er hoeft dus geen eten en drinken mee in de tas.  
 

Parro AVG 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om 

beeldmateriaal te delen. Denk hierbij aan foto’s en filmpjes van 

schoolse momenten. Wij vragen jullie om via Parro jullie 

voorkeuren door te geven.  

Ga naar de Parro app Instellingen – Privacyvoorkeuren 
 

Vakantierooster  

Hierbij delen wij het door de MR goedgekeurde vakantierooster van schooljaar 2021-2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kindpakket 

De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld door te 

sporten of door deel te nemen aan een cursus. Deze zaken kosten geld. Specifiek voor kinderen zijn 

soms de kosten voor school, zwemlessen of een fiets een probleem. Voor inwoners van Haaksbergen 

met een laag inkomen kan de gemeente een bijdrage in deze kosten leveren. Zie daarvoor de bijlage. 
 

Is er Corona in het gezin geconstateerd? 

Wij vragen jullie om aan ons door te geven wanneer er sprake is van een 

corona besmettingen in het gezin en de instructies van de GGD goed op te 

volgen. Uiteraard houden wij hierbij rekening met anonimiteit en privacy, daar 

mag je op vertrouwen. 

 

Hierbij een link voor meer informatie: 

Gezinnen met kinderen en quarantaine (gezinsquarantaine) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 

Het is voor ons niet haalbaar om in een groep cohorten (kleine vaste groepen) te vormen. We zien de 

klas waar jouw kind in zit als één cohort. Wij stellen naast de gezondheid van onze kinderen ook het 

onderwijsbelang voorop. Sociaal contact binnen je eigen groep, leren van en met elkaar, naar school 

gaan en leren moet leuk blijven. 

 

Bovenstaande betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in quarantaine gaat.  

Op dat moment wordt thuisonderwijs weer opgestart voor deze groep.  
 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen of bellen  
(directie@pausjoannes.com; 053 57 . 
 

 

Via http://snelnaar.pausjoannes.com kunnen jullie de actuele agenda, actueel nieuws en de 

Nieuwsflits zien! Via de snelkoppelingstekens in de zwarte balk kunnen jullie ons telefonisch of per 

mail bereiken en de school volgen op Facebook en Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
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Lieve Ouderraad BEDANKT voor deze waardering! 

 

Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 


