01 Onderwijs op afstand
Op dit moment weten we nog niet wanneer we opengaan… is dit op 8 februari of toch
later? Het zijn onzekere tijden voor kinderen, ouders en teamleden.
We hopen de kinderen weer snel te zien en proberen richting te geven aan onze
planning.
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Hoe gaan we nu om met de Cito’s en rapporten voor de groepen 3 t/m 8?
De ouders van groep 1/2 zijn al apart benaderd over de KIJK! rapportage, omdat deze
eind januari afgesloten moet zijn.
Gewoonlijk zouden we in januari de M-toetsen voor de groepen 3 t/m 8 afnemen. Als
de Piramide weer opengaat zullen we de kinderen weer ontvangen en vervolgens op
korte termijn de Cito-toetsen inplannen. We zullen deze cito-uitslagen (net als de
cito-uitslagen van juni 2020) vooral formatief gebruiken. Dit betekent dat we de
resultaten van de Cito-toetsen ook dit keer weer (net als in juni 2020) gebruiken om
het onderwijsaanbod gefundeerd te kunnen inrichten voor de rest van het schooljaar
(waar zitten de hiaten, wat heeft extra aandacht nodig, wat is er juist goed gegaan,
enzovoort).
Voor groep 7 is nog onduidelijk wat dit precies gaat betekenen voor hun
schooladvisering volgend jaar. We verwachten dat hier nog richtlijnen voor zullen
komen. Als we meer weten lichten we de ouders hierover in.
Groep 8 ontvangt aankomende periode het definitieve advies, maar ook zij zullen
meedoen met deze Cito-toetsen. Voor deze groep is het immers net zo belangrijk, ook
al hebben ze hun definitieve advies, de rest van het schooljaar een gefundeerd
onderwijsaanbod te ontvangen.
Mocht de afname i.v.m. een verdere verlenging van de lockdown niet haalbaar zijn
(de toetsen kunnen maar tot eind maart afgenomen worden om de resultaten goed
te kunnen interpreteren), dan volgt er een nieuwe afweging en besluit. Uiteraard
houden we u hiervan op de hoogte.
Wat betekent dit voor de rapporten en de gesprekken?
We zullen het uitbrengen van de rapporten in eerste instantie uitstellen en bekijken
of we de cito-scores mee kunnen nemen op het rapport. Het is nog onduidelijk of dit
gaat lukken.
Wat betreft de oudergesprekken is het volgende afgesproken:
De ouders van groep 1/2 en groep 8 hebben al een gesprek gehad of zullen dit
binnenkort hebben.
De ouders van groep 3 t/m 7 krijgen op een later tijdstip het zogeheten
rapportgesprek. Als het mogelijk is koppelen we dit gesprek aan het rapport.
We houden u hiervan op de hoogte.

02 Digitale muzieklessen
De digitale omgeving staat klaar voor gebruik! Zie www.hallomuzieklessen.nl
Alle muziekdocenten hebben video’s gemaakt voor de klassen die zij lesgeven.
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De website is als volgt ingedeeld:
Onder Primair Onderwijs staan de groepen onderverdeeld in:
groep 1-2
groep 3
groep 4
groep 5 t/m 8 Hallo Muziek (zingen)
groep 5 t/m 8 instrumentaal
De pagina is beveiligd met een wachtwoord, namelijk: Hallomuziek2021

Activiteiten
19 februari
Studiedag (alle kinderen vrij)
20 t/m 28 februari
Voorjaarsvakantie

De video’s kunnen door de leerlingen zelf thuis bekeken worden, maar zijn ook
geschikt om digitaal klassikaal te gebruiken. Je kunt een video zo vaak bekijken als je
wilt en als je het leuk vindt neem dan vooral een kijkje bij de video’s van andere
docenten.
Hieronder vind je een overzicht van de docenten die lesgeven op de Piramide, zodat
leerkrachten, leerlingen en ouders snel de juiste video’s kunnen vinden.
Groep 1-2: Eva
Groep 3 en 4: Bente
Groep 5: Mariette (cello), Micha (gitaar, Sander (viool)
Groep 6 en 7: Paul
Zolang de lockdown duurt komen er iedere maandag nieuwe video’s op de website te
staan.

03 Kinderopvang
Op de Piramide werken 2 pedagogische coaches: voor de BSO is dat Mabel
Houdtzagers en voor peuterspelen is dat Bregitta Savoy. De pedagogisch coaches
komen wekelijks op de groepen ter ondersteuning voor onze pedagogisch experts.
Zo hebben we 4x per jaar pedagogisch teamoverleg met het gehele team en tussendoor
worden onze pedagogische experts gecoacht door onze pedagogische coaches m.b.t.
hun pedagogische doelen. Ook ondersteunen de coaches onze senior experts en werken
zij samen met de locatiemanager.
Vanuit de wet geldt de verplichting de urenverdeling van de inzet van de pedagogisch
coach/ beleidsmedewerker kenbaar te maken aan ouders en beroepskrachten.
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Locatie

Coach

Locatie
manager

Beleid
IKK

Coaching
IKK

Coaching
VVE

Totaal

BSO de
Piramide

Mabel
Houdtza
gers

Karina
Knaap

41

71

0

112

PS de
Piramide

Bregitta
Savoy

Karina
Knaap

32

24,75

0

56,75

73

95,75

0

168,75

In 2021 ziet het personele plaatje er zo uit:
Maandag
Yvonne
Wenda

Dinsdag
Yvonne
Wenda

PS groep
3+

Bilonca

Bilonca

Maantjes

Nursel
Cherie

Nursel
Cherie

Zonnen

Alice
Bilonca

Sterren
Planeten
Flexers

PS groep 1
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Woensdag

Donderdag
Yvonne
Wenda

Vrijdag
Yvonne
Wenda

Bilonca

Bilonca

Nursel
Cherie

Nursel
Cherie

Nursel

Alice
Bilonca

Priska

Bilonca
Vurgil

Vurgil
Caroline

Vurgil
Caroline

Michiel

Caroline

Bilonca

Michiel
Priska
Martijn

Michiel
Priska

Vurgil
Martijn

Michiel
Alice
Priska

Michiel
Cherie
Alice
Vurgil

Het overzicht laat ook meteen zien, welke vaste flexers we kunnen inzetten bij
afwezigheid van een van de vaste pedagogische experts.
Michiel is op dit moment aan het terugkeren en zal naar verwachting rond de voorjaars
vakantie weer volledig op de groep gaan werken.
Scores Klant OK onderzoek
Onlangs bent u uitgenodigd om mee te doen met het klant OK onderzoek van
TintelTuin voor onze locatie. Hieronder kunt u onze scores lezen:


1.
2.
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Scores K.T.O De Piramide peuterspelen (8 respondenten)
Het gemiddelde cijfer van 2020 is
8.8
Top 3 hoogste scores
Score 9.4
-De aanwezigheid van vertrouwde gezichten
Score 9.2
-De mate waarin u zich serieus genomen voelt bij klachten
Score 9.1
-De informatievoorziening vanuit de locatie (bijvoorbeeld e-mailberichten,
nieuwsbrieven, ouderapp)
-De speelmogelijkheden met leeftijdsgenootjes

Verjaardag
De volgende kinderen
zijn jarig geweest in januari:
Mina, Stijn, Colin, Amy,
Claudio, Lena, Imme,
Willem, Mete, Lily, Edgar,
Leon, Niels, Inaya, Koen,
Annika, Emma, Pim, Isa,
Arie, Jesiah, Christina, Noud,
Sem, Améï, Noah, Yudianto,
Haley, Yoana, Gregory,
Vincent, Eva, Max, Levi,
Veerle, Dean
Nog van harte gefeliciteerd!
De volgende kinderen
zijn jarig in februari:
Cheyenne, Jeremy, Mads,
Jasper, Maxim, Kiara, Sonja,
Aslihan, Sahel, Megan, Jay,
Shalena, Milou, Didi, Hugo.
Isa, Daniël
Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst!

Geboren!
Seppe, broertje van Wiebe en
Tibbe

Welkom
De volgende kinderen heten
wij van harte welkom:
Senna, Tibbe, Fitnat, Ashalina
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Top 3 laagste scores
Score 7.6
- De mate waarin u zich geholpen voelt door de afdeling financiën (debiteuren)
Score 7.7
-De mate waarin u zich geholpen voelt door de afdeling relatiebeheer
Score 7.9
-De informatievoorziening vanuit TintelTuin/ PeuterTuin (bijv. overeenkomsten,
communiqué, website)
Scores K.T.O BSO de Piramide (28 respondenten)
Het gemiddelde cijfer van 2020 is
8.4
Top 3 hoogste scores
Score 8,7
-De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang
-Het aanbod aan (passende) spelmaterialen
-De openingstijden van de locatie
Score 8.6
-De speelmogelijkheden met leeftijdsgenootjes
-De mogelijkheid voor uw kind om steeds zelfstandiger te worden
-De aanwezigheid van vertrouwde gezichten
Score 8.5
-De mate waarin u zich serieus genomen voelt bij klachten
-De hoeveelheid van de voeding/ tussendoortjes (krijgt uw kind genoeg)
-Het aanbod aan (passende) activiteiten
Top 3 laagste scores
Score 7.7
- De mate waarin u zich geholpen voelt door de afdeling relatiebeheer
Score 7.8
-De mate waarin u zich geholpen voelt door de afdeling financiën (debiteuren)
- De aandacht voor de ontwikkeling van uw kind
Score 7.9
-De informatievoorziening vanuit TintelTuin/ PeuterTuin (bijv. overeenkomsten,
communiqué, website)
Wij zijn erg blij met deze mooie scores, de opmerkingen/ aanbevelingen die door u zijn
gedaan nemen wij mee binnen TintelTuin en onze IKC raad.
Hartelijk bedankt voor het invullen.

04

