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Rapport en oudergesprekken 
Vanwege Corona zijn veel zaken 
doorgeschoven. Zo ook de rapporten en de 
ouder/ driehoeksgesprekken. 
In de kalender van Social School had u 
misschien de nieuwe data al gezien. De 
rapportdatum stond in eerste instantie op 10 
maart, maar die hebben we een week 
doorgeschoven 
Het (aangepaste) rapport gaat mee op 17 
maart en de ouder- en driehoeksgesprekken 
vinden plaats in de week van 22 t/m 26 maart. 
Alle gesprekken zullen online plaatsvinden. 
U ontvangt hiervoor een uitnodiging om u in 
te schrijven voor een tijdslot. 
De gesprekken voor de groepen 5, 6 en 7 
vinden plaats met de kinderen erbij. De 
gespreken voor de groepen 1 t/m 4 zonder 
kinderen. 
 

Kamp 
De data voor het schoolkamp van groep 8 zijn 
vastgelegd. Indien de corona maatregelen in 
die periode het toelaten gaan we gaan we met 
groep 8 van 28 juni t/m 30 juni op kamp. 
Dit is dus nog onder voorbehoud. U wordt op 
de hoogte gehouden of en onder welke 
omstandigheden het kamp doorgaat. 
 

Voorkeur beeldgebruik 
Via Social Schools kunt u uw 
beeldgebruiksvoorkeuren instellen. Een 
belangrijk onderdeel van ons AVG beleid 
(privacy wetgeving).  
Het heeft ook al eerder in de nieuwsbrief 
gestaan en veel ouders hebben dit ook al 
ingevuld. Voor 88 kinderen moeten de 
voorkeuren echter nog worden opgegeven. 
Omdat we dit nu niet meer schriftelijk doen is 
dit onze enige informatiebron.  

Daarom wil ik u vriendelijk doch dringend 
vragen dit zo snel mogelijk in te vullen. 
Foto’s van kinderen waarvoor we geen 
toestemming hebben ontvangen, mogen we 
officieel niet meer plaatsen. Dat geldt voor 
activiteiten waaraan ze meedoen maar ook 
voor bijvoorbeeld groepsfoto’s. 

  
MR update 
In de vergadering van december hebben we 
het huishoudelijk reglement weer up to date 
gemaakt. We hebben gesproken over 
personele zaken, het fake Instagram account 
en de sinterklaas- en kerst viering. We zijn 
ingelicht over de leerling prognose van 
komend schooljaar.  
In januari 2021 hebben we gesproken over de 
lockdown en over hoe ouders en leerkrachten 
dit ervaren en vormgeven. Ook hebben we de 
Skolo stukken “Visie op ouderbetrokkenheid” 
en “Visie op onderwijs” besproken. Deze 
zullen ook in de andere Skolo teams 
besproken worden en daarna vastgesteld 
worden door de uitvoerend bestuurder van 
Skolo. 

Covid richtlijnen: 
De corona richtlijnen zijn grotendeels 
hetzelfde als bij de vorige keer na de 
lockdown. Met dat verschil dat kinderen nu 
wel thuis moeten blijven met corona 
gerelateerde klachten. Ook lichte 
verkoudheid, snotteren of hoesten. Het kind 
mag weer naar school na een negatieve 
testuitslag of nadat het kind 24 uur 
klachtenvrij is. 
Deze richtlijnen zijn in de MR besproken.  
Deze heeft u al ontvangen en zijn ongewijzigd.   
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