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Agenda 

Vrijdag 1 februari  vanaf ca. 16.00 uur: intekenen voor oudergesprekken via Social Schools 

Dinsdag 5 februari  Gastles Beeldende Kunst groepen 3 en 4 (zie bericht hieronder) 

Vrijdag 8 februari  08.30 – 09.30 uur: inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werk 

    Ca 16.00 uur: toetsuitslagen en digitaal rapport in te zien via ouderportaal Parnassys 

 

Kwink van de Week 4 tot en met 8 februari: les 11 ‘Jezelf leren kennen’ 

 

Onderbouw:    Middenbouw:   Bovenbouw: 

     
  

 
Rapport vanaf volgende week vrijdag ook digitaal te bekijken 

Veel ouders zijn inmiddels bekend met het ouderportaal van ons administratiesysteem Parnassys. In dit portaal is de nodige 

informatie te vinden met betrekking tot uw kind. Sinds deze rapportperiode kunt u ook de rapporten terugvinden in het 

ouderportaal. 

Wij denken dat het voor u fijner is, als u inzage hebt gehad in het rapport vóór het oudergesprek plaats vindt en niet tijdens 

het oudergesprek. We maken de rapporten digitaal en in Parnassys is het mogelijk die module voor u open te zetten. Dat doen 

we graag. 

In de komende week zijn de leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 nog volop bezig met het invullen cq afronden van de 

rapporten. Op vrijdagmiddag 8 februari vanaf 16.00 uur zijn zowel de uitslagen van de CITOtoetsen als de rapporten in te zien 

via het ouderportaal van Parnassys. We horen graag uw ervaringen! 
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Het Kompas neemt niet deel aan de actie van CNV Schoolleiders en AVS in de week van 4 tot en met 8 februari 

Wellicht hebt u het gehoord: De Algemene Vereniging Schoolleiders en CNV Schoolleiders hebben hun leden in het primair 

onderwijs opgeroepen om in de week van 4 tot en met 8 februari geen vervanging te zoeken voor zieke teamleden.  

Het is waar dat het absoluut niet gemakkelijk is vervanging te vinden en het kan best voorkomen dat het niet lukt. Daarover 

hebben we eind vorig jaar het document ‘Hoe gaan we om met het lerarentekort’ aan u gestuurd. Daarin staan de stappen 

beschreven wat we doen als we geen vervanging hebben kunnen regelen. Tot nu toe is het 1 x voorgekomen dat we geen 

vervanging hebben kunnen vinden en hadden de kinderen van groep 8a een ‘vrije dinsdagmiddag’.  

Wij geven echter geen gehoor aan de oproep van AVS en CNV Schoolleiders. We (Liesbeth en Ria) staan daar niet achter, en 

dat geldt eveneens voor onze collega’s van de Gevers en de Fortgens. We zullen ook volgende week, als dat nodig mocht zijn, ons 

uiterste best doen vervanging te regelen.  

 

Project Beeldende Kunst: Inzoomen met een kwast, voor de groepen 3 en 4 

De leerlingen van groep 3 en 4 werken aan een project beeldende Kunst: Inzoomen met een kwast.  

In de klas komt een kist met daarin een schilderij van Judith van Bilderbeek. De leerlingen kijken hier naar en praten over wat 

zij zien en wat zij ervan vinden. Ook bekijken ze een film over de kunstenaar. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag.  Ze 

bekijken hun omgeving onder meer door een speciaal kadertje waardoor ze nog beter naar details konden kijken. Vervolgens 

schilderen de leerlingen wat ze gezien hebben. 

Judith van Bilderbeek  

De moeder van kunstenaar Judith van Bilderbeek runde een antiekkraam op de Haagse Markt. Daar ontwikkelde Judith al jong 

haar oog voor het gewone, het alledaagse. Als schilder maakt ze je deelgenoot van haar manier van kijken. Ze zoomt als het ware 

in op de afwas, een stoel of op de vensterbank met een scheefhangende luxaflex. De rest van de omgeving ontbreekt. Ook de 

bewoners zijn in geen velden of wegen te bekennen. En toch voel je dat ze er zijn…   

 

Kijk|Kunst 

Het project is onderdeel van KijklKunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via KijklKunst maken 60.000 leerlingen op 

319 scholen in Zuid-Holland kennis met professionele kunst: dans, muziek, beeldende kunst of theater. 

 
 

 
Bijlage: ouderbrief Kwink 


