Maandinfo
november
Kalender






3 november
04 & 05 november
10 november
9, 10 & 11 november
17 november

Bezoek Praktijkschool (o.v.b.)
Damtoernooi
Ouderavond Voortgezet Onderwijs (via video)
Afname Adit (toets schoolverlaters)
Bezoek Hilfertsheem College (o.v.b.)

Actuele situatie
Actuele situatie:
 Zoals u ongetwijfeld weet loopt het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames
nog steeds op. In de regio Gooi – en Vechtstreek is het aantal besmettingen nu zelfs zo
hoog dat deze regio het hoogste risiconiveau heeft gekregen, namelijk ‘zeer ernstig’. Het
gevolg is dat de maatregelen deze periode weer aangescherpt zijn in de hoop dat er op
termijn versoepelt kan worden en we weer iets meer ruimte krijgen.
 Het was al schakelen en puzzelen in de periode voor de Herfstvakantie en we merken dat
dat nu een nog grotere uitdaging is. Naast collega’s met klachten die getest moeten
worden, hebben we ook steeds vaker te maken met quarantaine en thuiswerken i.v.m.
huisgenoten/gezinsleden die positief zijn getest of koorts hebben.
 Dat is helaas niet anders en het zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de continuïteit
van ons onderwijs. Maar gelukkig is er nog geen sprake van volledige sluiting van de
basisscholen. Dus we doen met elkaar wat we kunnen binnen de mogelijkheden!
Ouders in de school:
 Ouders zijn nog steeds welkom in de school als ze een afspraak hebben, dus altijd op
uitnodiging van één van de collega’s. En waar mogelijk/wenselijk schakelen we (deels)
over naar online of telefoon.
 Ik had gehoopt om het luizenpluizen weer op te kunnen starten maar dat is nu geen
handig moment. Dringende vraag aan u dus om uw zoon/dochter regelmatig thuis te
controleren!

Activiteiten


Damtoernooi: op 04 & 05 november wordt het jaarlijkse damtoernooi georganiseerd. Alle
leerlingen van bouw 2 en 3 mogen hieraan meedoen. De groepswinnaars gaan door naar
de finale, die op 10 november wordt gespeeld.



Voorlichtingsavond Voorgezet Onderwijs: ook dit jaar organiseren we weer de
voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor de ouders van onze leerlingen uit groep 7
en groep 8. Deze avond vindt plaats op dinsdag 10 november. Wegens de actuele
coronamaatregelen doen wij dat dit jaar niet op locatie maar zullen wij u per mail een
opgenomen video sturen van de presentatie. Hierin zullen wij uitleg geven over de

verschillende niveau`s binnen het Voortgezet Onderwijs en de gang van zaken met
betrekking tot het schoolverlaterstraject. Daarnaast sturen wij u ook filmpjes van de
Voortgezet Onderwijs scholen die zich ook dit jaar bij ons hadden aangemeld om aanwezig
te zijn. Op deze wijze kunt u dan kennismaken met een aantal scholen uit het Voortgezet
Onderwijs waarin zij iets zullen vertellen over de organisatie en het onderwijsaanbod op
hun school. In de afgelopen jaren is gebleken dat ouders dat zeer waarderen. Wij hopen
dat het dit jaar op een andere wijze ook helpend gaat zijn. Naar aanleiding van de
opgenomen video kunnen er natuurlijk altijd vragen boven komen drijven. Op welke wijze
deze gesteld kunnen komen, daarop komen wij in de opgenomen video terug.


Adit: Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling in het basisonderwijs
gemeten waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verbale en non-verbale
intelligentie. Voor groep 8 wordt daarnaast op de rapportage ook een advies voor het
voortgezet onderwijs weergegeven. Het is bij de onderbouwing van het schooladvies en bij
het indiceren van de ondersteuningsbehoefte (LWOO/PRO) niet alleen belangrijk om te
kijken naar de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook naar de
capaciteiten van een leerling, dus dat wat een leerling in huis heeft. De ADIT toetst op
digitale en adaptieve wijze zeven onderdelen. De test wordt via internet afgenomen op een
computer, laptop of tablet. De ADIT is een adaptieve toets, dit betekent dat het niveau
van de toets zich aanpast aan de vaardigheden van de leerling. De toets duurt ongeveer
anderhalf uur, maar vanwege de adaptieve routine zal de ene leerling de toets eerder
afronden dan de andere leerling. De duur van de toets zegt niets over het resultaat.



Bezoek Praktijkschool & H’Heem College: op 3 november zullen de leerlingen voor wie
Praktijkonderwijs een reële uitstroom is een bezoek brengen aan de Gooise Praktijkschool
(wegens coronamaatregelen gekozen voor deze optie op aantal leerlingen te reduceren)
en 17 november zullen alle schoolverlaters een bezoek brengen aan het Hilfertsheem
College in Hilversum. De kinderen krijgen een rondleiding, doen een activiteit en kunnen
de sfeer van de school proeven. Op die manier maken de leerlingen alvast kennis met het
voortgezet onderwijs. Wegens de huidige coronamaatregelen zijn beide bezoeken onder
voorbehoud en kan er nog besloten worden om de schoolbezoeken niet door te laten gaan.

Algemeen
Schoolfruit: in week 46 (van 09 november t/m 13 november) starten de leveringen van het
schoolfruit. Deze leveringen lopen t/m week 15 (12 april 2021). In deze periode ontvangen de
kinderen per week op school drie gratis porties groente en fruit.

Met hartelijke groet,
Annemieke van Weeghel-Luijer
a.vanweeghel@amgs.nl

