
                                                                                                                                                                                  
 

Respect       Veiligheid      Verantwoordelijkheid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nieuwsbrief Onderwijs Expertise Centrum  ’t Ravelijn schooljaar 2020-2021 
Uitgave 6 
29 januari 2021 

Drie woorden 
Drie woorden, overal in onze school, op onze website, in deze 
nieuwsbrief, ze zitten in ons hoofd. RESPECT, VEILIGHEID & 
VERANTWOORDELIJKHEID.  En terwijl ik de beelden op tv en social 
media voorbij zag komen van de rellen in het land, bleven deze 
woorden voorbij komen…. RESPECT, VEILIGHEID, 
VERANTWOORDELIJKHEID. Waar is het misgegaan? Een gevoel van 
machteloosheid en verdriet. En tegelijkertijd wist ik meer dan ooit, dat 
onze kernwaarden kloppen. En dat het goed is dat we hier veel 
aandacht aan besteden. We gaan er vanuit gaan dat goed gedrag aan 
te leren is, als je de kans krijgt! En die kans bieden we, iedere dag 
opnieuw. Want als het er echt op aan komt, dan zijn deze waarden van 
levensbelang. 
En dus haal ik diep adem en focus ik me weer op alle positieve dingen 

die ook gebeuren, overal om ons heen! 

Leerlingen die om 9.00 uur weer keurig klaar zitten en hard aan het 

werk gaan. Ouders die met veel creativiteit, thuisonderwijs en werk 

combineren. Leerkrachten die er het beste van maken, met online 

instructies op meerdere niveaus, grappige filmpjes en afwisselende 

opdrachten. Een kaartje, een appje met een compliment. Een grote 

schaterlach op het scherm. Er wordt veel gevraagd, we moeten lang 

volhouden, maar we komen hierdoor heen. En wat hebben we dan 

veel geleerd!       

In de loop van volgende week zullen we horen of de scholen per 8 

februari open gaan of nog langer dicht blijven. Zodra dit bekend is, zal 

ik u per mail informeren.  

Pas goed op elkaar, hou vol & blijf gezond! 

Hartelijke groet, 

   
Connie Kok Bijker 
Directeur ’t Ravelijn   
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Agenda 

 

5 februari, rapport wordt 

opgestuurd 

8 t/m 12 februari, online 

oudergesprekken 

21 t/m 26 februari 

voorjaarsvakantie  

8 t/m 12 maart PBS week 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_5571554_de-betrokkenheid-van-de-lege-agenda-ge%25C3%2583%25C2%25AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-.html&psig=AOvVaw1pOTTtCKEUU0feHwmj1N_e&ust=1585310926255000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCG8suNuOgCFQAAAAAdAAAAABAK
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Team 

Juf Lizzy is een tijdje volledig afwezig geweest. Ze 

bouwt nu weer op. We hopen dat haar re-integratie 

voorspoedig verloopt en zijn blij haar weer te zien! 

Juf Anne-Marieke is met zwangerschapsverlof! Een fijn 

verlof gewenst en we hopen snel blij nieuws te horen. 

Juf Marjan vervangt de uren van juf Anne-Marieke. 

Vanaf volgende week komt juf Laura ons team 

versterken i.v.m. met groei van het aantal leerlingen. 

Laura was hiervoor werkzaam op een SBO school in 

Zwolle. Van harte welkom Laura! 

Juf Amanda is al een tijdje afwezig. Ze werkt hard aan 

haar herstel, maar het gaat nog wel even duren voor ze 

weer aan het werk kan. Ze wordt vervangen door 

meester Peter.  

 

    

 

 

 

 

 

Noodopvang 

Er komen per dag ongeveer 30 leerlingen naar 

de noodopvang. We proberen daar waar 

mogelijk te ondersteunen. Maar er zit een grens 

aan onze mogelijkheden. 

Noodopvang is beschikbaar voor leerlingen van 

ouders met cruciale beroepen en leerlingen in 

kwetsbare situaties. Mits er geen andere 

mogelijkheden zijn in het eigen netwerk. Deze 

leerlingen volgen op school de online lessen van 

de leerkracht onder begeleiding van collega’s 

zonder vaste groep. 

Voor vragen over de noodopvang kunt u contact 

opnemen met Connie. C.kok@oecravelijn.nl 

Komt uw kind naar de noodopvang? Denk er dan 

aan dat uw kind het volgende meeneemt: 

-Chromebook met oortjes 

-lesmaterialen 

-lunch 

-sportkleding  

Alvast bedankt!  

 

 

Nieuwe groep 

Per 1 maart gaat er een nieuwe groep starten. 

De huidige groepen zijn zo goed als vol. In de 

nieuwe groep P zullen we de leerlingen 

opvangen die instromen tot de zomervakantie. 

Meester Wouter wordt de meester van groep 

P. 

 

Studiedagen 

De geplande studiedagen van schooljaar 20-21 gaan  

niet door. We zullen op deze dagen lesgeven volgens 

het normale rooster. Op school of online. Het gaat om 

18 en 19 februari, 1 april en 8 juni 2021. Onze focus 

ligt  de rest van het schooljaar op het lesgeven. 

Hopelijk komen we volgend schooljaar ook weer toe 

aan ontwikkelen! 

 

mailto:C.kok@oecravelijn.nl
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Rapport, ontwikkelingsperspectief, schooladvies & online 

oudergesprekken 

Rapport 
Op vrijdag 5 februari gaat er voor alle leerlingen een kopie van het rapport op de post. Deze kopie hoeft niet 
ondertekend te worden en dus ook niet terug naar school. Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen 
de map weer mee met het rapport van februari en juni. Het rapport zal er soms iets anders uitzien omdat we bv 
minder toets gegevens hebben. Maar we hebben in de periode augustus-februari al heel wat kunnen zien van 
uw kind. Het rapport is bedoeld voor het kind. Om vol trots te kunnen laten zien aan zijn/haar omgeving. Want 
wat hebben onze kanjers hard gewerkt! 
 
Ontwikkelingsperspectief 
Halverwege het schooljaar evalueren we onze doelen die gesteld zijn aan het begin van het schooljaar en stellen 
we nieuwe doelen op. Ook bekijken we of deze doelen nog in de lijn liggen met het gesteld 
ontwikkelingsperspectief. 
 
Oudergesprekken 
In de week van 8 t/m 12 februari voeren we oudergesprekken. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de 
leerkracht. De gesprekken worden online gevoerd. U kunt een moment kiezen waarop u rustig kunt praten. 
Tijdens het gesprek is er aandacht voor het welbevinden, de ontwikkeling op leer- en sociaal-emotioneel gebied 
en de doelen voor de komende periode. 
 
Schooladvies voortgezet onderwijs 
De leerlingen van groep 8 ontvangen behalve het rapport ook het definitieve schooladvies per post. Tijdens het 
online oudergesprek wordt het schooladvies besproken en de route die vanaf nu gevolgd moet worden voor de 
aanmelding en de uiteindelijke overstap naar het voortgezet onderwijs.  We adviseren om dit gesprek te voeren 
met uw kind erbij.  
 

 

Afscheid 
Op 16 januari ontvingen wij het verdrietige bericht dat oud collega Yvonne van Spil op 44 jarige leeftijd is 
overleden aan en hartaanval. Yvonne was tot 2019 directeur van de Lisdodde, basisschool in Wanneperveen, 
binnen ons bestuur. Van februari t/m juli 2019 heeft ze ondersteunende taken gedaan op t Ravelijn. Vanuit ons 
team zijn condoleances overgebracht aan haar familie. 
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Bereikbaarheid 
Tijdens schooldagen zijn we bereikbaar op ons vaste 
nummer 0521 712500. 
In geval van nood kunt u buiten werktijden altijd 

contact op nemen met Connie Kok via 0634380298.  

 

 

 

 

www.oecravelijn.nl                
Neem eens een kijkje op onze website. U vindt hier 

veel informatie over de school; schoolgids, 

kalender, verlofformulieren,  MR, ziekmelden, 

vacatures, actuele zaken, digitale rondleiding etc.  
 

Volgende nieuwsbrief 
Op 5 maart 2021 ontvangt u weer een 
nieuwsbrief. 

 

 

 

Complimenten van de maand 
Het compliment van de maand gaat naar onze 

creatieve juf Lenny! Ook in deze gekke tijd blijft 

ze verrassen. Let goed op wat er in de envelop bij 

het rapport zit… 😉 

 
En ook complimenten voor onze stagiaires: 

Ashley, Yvette, Ilse, Julia en Esther. 

Zonder jullie flexibele inzet zouden er veel minder 
leerlingen naar de noodopvang kunnen komen. 
Ondanks dat jullie stage er heel anders uit ziet dan 
gedacht, is jullie inzet van maximaal….Onze dank is 
groot!  
 
 

 

 

 

 

 

Bijlage 
In de bijlage een uitnodiging voor een gratis online 
lezing: Autisme  en opvoeden in Coronatijd, hoe 
doe je dat? Aangeboden door de Bibliotheek. En 
een flyer over voorlezen en gratis lid worden van 
de bibliotheek. 

Achterstanden in het onderwijs… 
U heeft er vast over gelezen.. achterstanden in het 

onderwijs door Corona. Misschien maakt u zich er ook 

zorgen over. 

We willen het volgende er het volgende over zeggen. We 

zien dat onze leerlingen allemaal op een verschillende 

manier omgaan met het onderwijs op afstand. De een 

vindt het lastig om zich te concentreren en haakt snel af. 

De ander vindt het heerlijk rustig om thuis aan de slag te 

gaan en maakt grote sprongen. Ieder kind doet zijn/haar 

best. We willen dan ook geen enkel kind opzadelen met 

het gevoel van achterstand! Dat zou niet eerlijk zijn, na al 

dat harde werken.  

Leren doe je niet alleen uit een boekje. Vergeet niet wat 

kinderen de afgelopen maanden hebben geleerd aan 

digitale vaardigheden, maar ook op gebied van 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat nemen ze 

allemaal mee in hun ervaringen op weg naar 

volwassenheid. En ook dan is niemand uitgeleerd….. 

Leven is leren en andersom. Je kunt geen achterstand 

opbouwen op je eigen ontwikkeling. 

We doen er alles aan om de leerlingen te laten 

profiteren van ons aanbod. Nu online en straks weer op 

school. Ieder op eigen manier en op eigen niveau. Heb 

vertrouwen! 

 

 

 

 

http://www.oecravelijn.nl/

