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De Hagenpoort Nieuwsbrief 15 16 maart 2021

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Di 16-3-2021 17:18
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

1 bijlagen (1 MB)
flyer Werving ouders Pleegzorg.pdf;

 
Beste ouders, verzorgers
 
Maandag 22 maart studiedag- herinnering 
Uw kinderen zijn maandag a.s. vrij. Zie ook het overzicht vakanties & vrije dagen op onze website
(tab Ouders).
 
Ontwikkelgesprekken: samen de ontwikkeling van uw kind bespreken

Op woensdag 17 februari ontvangt u van de leerkracht via Parro een uitnodiging om in te
tekenen voor de komende ontwikkelgesprekken. De gesprekken worden verdeeld over
meerdere dagen: na een lesdag is er een beperking voor de collega's in het aantal
gesprekken dat ze zinvol op afstand via videobellen kunnen voeren.
Het rapport heeft uw kind in februari ontvangen.
De resultaten van de toetsen vanaf groep 3 kunt u vanaf maandag 22 februari inzien via het
ouderportaal van Parnassys (uw inlog is gelijk aan de inlog voor Parro).
Om u tegemoet te komen ontvangt u als ouder van leerlingen uit  groep 3 t/m 7 op di 23
maart via uw kind in een enveloppe een print van de grafiek van de ontwikkeling
Spelling/Begrijpend Lezen/Rekenen-wiskunde. Dat zal lukken voor de meeste kinderen.
Alleen niet als een leerling een toets nog moet inhalen.

 
Kijken naar de ontwikkeling van uw kind

Elk schooljaar analyseren en bespreken we als team op schoolniveau samen de vorderingen
en ontwikkelingen van de kinderen. Op basis hiervan stellen we een onderwijsplan op. Als
input gebruiken we zowel de observaties van de leerkracht als de resultaten van de toetsen
(vanaf gr. 3).
In deze bijzondere omstandigheden hebben we te maken met een andere startsituatie. Wat
de situatie van de afgelopen 12 maanden heeft betekend voor de ontwikkeling van een kind
is verschillend. Voor de resultaten van Cito-toetsen (Rekenen/wiskunde, Begrijpend lezen,
Spelling) kunnen we daarbij alleen maar naar een jaar geleden terugkijken omdat we in juni
niet getoetst hebben. Met elkaar zien we dat kinderen zich op leergebieden of qua
persoonlijke groei langzamer of sneller hebben ontwikkeld. Dit komt ter sprake tijdens de
ontwikkelgesprekken.
We kijken in dit kader ook alvast vooruit naar het volgende schooljaar: wat blijft extra
aandacht van ons vragen en hoe gaan we daarop inzetten.

 
Werving nieuwe directeur per 1 augustus a.s.  
Het bestuur hoopt de procedure binnen een aantal weken af te ronden. Onze MR (personeel en
ouders) zijn betrokken bij de sollicitatiegesprekken. U ontvangt nader bericht zodra we meer
mogen en kunnen melden. 
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Ventilatie in ons gebouw 
Ons bestuur start deze week op alle scholen gedurende vier weken een steekproef naar de
luchtkwaliteit in de lokalen. Voor ons betekent dit dat er in lokalen CO2-concentratiemeters komen
te hangen (in 2 lokalen hangen ze al standaard). Op grond van de steekproef zal bekeken worden
of, waar en welke extra acties nodig zijn.  
 
Projectweek 

In maart 2020 heeft u het resultaat van de projectweek ‘Kunst & Machines’ op onze school
nauwelijks kunnen zien. De expositie viel helaas in de eerste week van de schoolsluiting.
Dit schooljaar kiezen we voor een ‘Corona-veilige’ aanpak waarvan u gegarandeerd het
resultaat kunt zien. Het wordt het een Poëzieproject. In alle groepen starten we hiermee in
de week van maandag 12 april. Half juni verschijnt een poëziebundel van onze school. In de
volgende nieuwsbrief informeren we u verder.

 
Aanmelden broertjes/zusjes 2018 
Heeft u nog een kind dat geboren is in 2018 en dat uw wilt aanmelden op onze school, doe dit dan
vóór 19/4 april aanstaande. Daarna gaan we namelijk plaatsen. Heeft u al een ouder kind op onze
school, dan krijgt u voorrang bij plaatsing. Dat lukt helaas niet meer als we de beschikbare plekken
al verdeeld hebben, vanaf mei van dit jaar.
 
Vraag van externe organisatie: pleeggezinnen 
Zie de bijgevoegde flyer.
 
Bericht van ons bestuur (OPOD)
Beste ouders en/of verzorgers,
 
Het moment is er misschien niet helemaal naar, zo te midden van de hoge druk en zorgen die de
coronacrisis voor ons allemaal met zich meebrengt. Toch wil ik jullie graag informeren over de
stand van zaken van de voorgenomen fusie tussen OPOD en DAM.
 
Uw kind(eren) zit(ten) op een school die onder het bestuur valt van de Stichting OPO (Openbaar
Primair Onderwijs Deventer). OPOD vormt samen met Stichting DAM (Montessorischolen
Deventer) een  personele unie. In september heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om de
huidige juridische vorm van personele unie om te zetten naar een samenwerkingsstichting. Hierbij
vroeg ik u om eventuele vragen, zorgen en aanbevelingen met mij te delen. Ik mocht een twintigtal
reacties ontvangen, de meeste van de mensen die reageerden heb ik persoonlijk gesproken over
hun vragen en/of aandachtspunten.
 
Inmiddels hebben ook de beide gemeenschappelijk medezeggenschapsraden (de GMR OPOD en
de GMR DAM) instemming gegeven op de voorgenomen fusie. Het streven is om vanaf 01
augustus 2021 als gefuseerde stichting naar buiten te treden. De formele fusie en een aantal
administratieve handelingen zullen per 01 januari 2022 gelden. Al met al zult u hier weinig van
merken op de school van uw kind(eren). Waar nodig informeren we u uiteraard.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan hoor ik die graag via Helmar
Niemeijer, bestuurssecretaris van beide stichtingen: h.niemeijer@opo-deventer.nl.
 
Met vriendelijke groet,
Yvonne de Haas, college van bestuur OPOD & DAM

mailto:h.niemeijer@opo-deventer.nl
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Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort

Deze e-mail is verstuurd vanuit ParnasSys namens 'obs De Hagenpoort' door 'Paschal Vliegen'. 
Wil je je e-mailadres wijzigen, dan kun je contact opnemen met de school door te reageren op
deze e-mail, of door te mailen naar: p.vliegen@dehagenpoort.nl . 
Als je deze e-mail als ongewenst ervaart en geen e-mails van deze school meer wilt ontvangen,
kun je je via deze pagina afmelden. Je ontvangt dan geen e-mails meer van deze school.
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