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Wat wordt er hard gewerkt! Door de kinderen, de thuisleerkrachten en het team van De 

Zevensprong. Met elkaar zorgen we ervoor dat het onderwijs aan onze kinderen zo goed als 

mogelijk doorgaat: weektaken, werkpakketten, instructiefilmpjes, live-instructies, 

videobellen in groepjes of alleen met de leerkracht, beweegopdrachten, speurtochten, 

bingo’s, kahoots, telefoontjes, filmopdrachten, 

iedereen doet ongelooflijk zijn best om er iets van 

te maken.  

De noodopvang draait op volle toeren, dankzij onze 

stagiaires, onderwijsassistente juf Leontien, 

gymmeester Sven en de extra handen van juf Josien 

en meester Peter. Op sommige dagen vangen we 35 

kinderen op! Dat is een kwart van onze leerlingen. 

We weten niet hoe lang dit nog gaat duren en hoe 

het eruit gaan zien als we eventueel weer gaan 

beginnen. We weten wel dat we het sámen moeten 

doen. Deze en volgende week zoeken de 

leerkrachten contact met u, ouders, om te vragen 

hoe het gaat. Met uzelf, met uw kind(eren), en of er 

zaken zijn die we kunnen verbeteren.  Hou vol, en 

vraag gerust om hulp! 

 

MR 

Om de MR nadrukkelijker neer te zetten zult u vanaf 
heden na een MR-vergadering een verslag in de 
Nieuwsbrief aantreffen. Zeker in deze tijd merken we 
dat we meer dan ooit de verbinding moeten zoeken. 
Op 26 januari hebben we via Teams een MR-
vergadering gehad. 
  
Besproken zijn de uitkomsten van het 
tevredenheidsonderzoek en de schoolinspectie en 

hetgeen De Zevensprong met de uitkomsten gaat doen. 
Ook is er stilgestaan bij de invulling van en enkele gevolgen van Covid-19. Denk dan aan het 
thuisonderwijs, de kinderen die gebruik maken van de noodopvang, de rapport(gesprekken) 
in februari en de adviesgesprekken voor de groep 8-leerlingen. 
Voor een overzicht van de notulen van de MR kunt u kijken op de website van de 
school.  Jaap zal na 5 jaar de MR verlaten. Laura van Kampen zal vanaf het volgend 
schooljaar toetreden tot de MR en uiteraard wensen we Laura veel succes. 
  
Wil je een vergadering van de MR bijwonen? Of heb je vragen aan de MR? 
Het staat je vrij om de MR-vergadering bij te wonen. De MR-vergadering gaat nu via Teams, 
dus graag van tevoren aangeven via mr@zevenspronghouten.nl . Ook wanneer je vragen 
hebt aan de MR kan je ze oa via dit emailadres stellen.  

mailto:mr@zevenspronghouten.nl


Stakeholdersreview 

Op 11 januari zijn we met ouders en 

teamleden digitaal bij elkaar gekomen om te 

praten over de uitkomst van het 

tevredenheidsonderzoek. Daaruit zijn de 

volgende actiepunten gekomen: 

1. schooltijden; ouders lijken nu  minder 

tevreden over de huidige schooltijden dan 2 

jaar geleden, de leerkrachten hebben dat 

minder. De MR gaat verkennen of er behoefte is aan andere schooltijden en zo ja, hoe dan. 

2. aanbod aan leerlingen; het team van De Zevensprong is steeds in ontwikkeling. Zo geven 

we les volgens het EDI-model en zijn we bezig om ons aanbod beter af te stemmen op de 

leerbehoeften van de kinderen. Hiervoor volgen we de masterclass Opbrengstgericht 

Passend Onderwijs. Deze koers was al ingezet en daar gaan we ook mee door. 

3. creatieve vakken; op creatief gebied kan meer. We willen een visie ontwikkelen op 

onderwijs in creatieve vakken. Dat doen we in een Leerwerkgemeenschap, waarin zowel 

studenten als leerkrachten meedenken. Vanuit die visie willen we een doordacht aanbod 

neerzetten voor onze leerlingen. 

4. communicatie; ouders blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen op school. Wat 

voor leerkrachten ‘gewoon’ is om te doen, is voor veel ouders nieuw of onbekend. Zo 

ontstond bijvoorbeeld het idee voor een user-journey: ouders die een half jaar hun kind op 

school hebben bevragen wat hun ervaringen zijn op school, om te zien of daar iets te 

verbeteren valt. 

We houden u op de hoogte van de uitvoering van bovengenoemde actiepunten. En wilt u 

meedenken over één van deze punten – heel graag! 

Rapporten en citotoetsen 

De rapporten zijn 15 februari klaar. De online oudergesprekken worden in de week vóór en na 

voorjaarsvakantie ingepland.  U hoort van de leerkrachten van uw 

kind(eren) meer over de afhaalmomenten en het inschrijven voor de 

oudergesprekken. We hebben nog geen citotoetsen afgenomen bij de 

kinderen van groep 3 t/m 8. Dat doen we later, ná de rapporten. 

Uiteraard delen we de resultaten dan met u. 

De definitieve adviesgesprekken voor groep 8 vinden voor de 
voorjaarsvakantie plaats. De ouders van die groep zijn daar al over 
geïnformeerd. Het kiezen een middelbare school is een stuk 
lastiger omdat er geen live open dagen en informatieavonden zijn; 
gelukkig hebben alle scholen wel een digitale versie gemaakt. 
 
 

 



Buitenkant 
 
De afgelopen weken heeft de school in de 
steigers gestaan. De 4 punten zijn ontdaan 
van de trespa gevelplaten en opnieuw 
geisoleerd. Daarna zijn de punten gevuld 
met keraliet stroken in de kleur ‘red cedar’. 
We zijn erg blij met het resultaat, de school 
heeft er echt een frissere look door 
gekregen. Op dit moment zijn de 
timmermannen nog bezig met de punt van 
de speelzaal, daarna zullen zij vertrekken. 
 

 

 

 

Carnaval 2021  

Alaaf! Vrijdag 19 februari vieren we Carnaval op De Zevensprong. Over de vorm en inhoud 

kunnen we helaas nog niks zeggen. Dat hangt af van de coronamaatregelen die dan gelden. 

Hier komen we later bij u op terug. Het verzinnen van een carnavalsnaam voor De 

Zevensprong is een traditie die we graag in ere willen houden. Ook dit jaar mogen de 

kinderen weer een echte carnavalsnaam (net zoals Eindhoven ‘Lampegat’ heet en Den Bosch 

‘Oeteldonk’) voor onze school verzinnen. Bedenk een leuke, grappige naam en lever jouw 

idee vóór woensdag 10 februari in door middel van een mailtje naar 

marlies.hellwich@7spronghouten.nl. Op woensdag 17 februari maken wij de winnende 

carnavalsnaam bekend. We hopen u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van verdere 

informatie. Wat wel zeker is, is dat we er hoe dan ook (live of online) een mooi feest van 

gaan maken! 

Kalender 

5 februari Warme truiendag 

15 februari Rapport mee 

15 t/m 19 februari Definitief advies groep 8 

 Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

19 februari Carnaval  

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

1 t/m 5 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
 

 
 
 
 


