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Inleiding
Dit is een extra nieuwsbrief met belangrijke info over
het vervangingsprotocol en over de rapporten.

Vervangingsprotocol
Wellicht heeft u in de media gehoord over het grote
tekort aan leerkrachten en invallers. In deze periode
met veel griep e.d. wordt dat probleem nog groter.
Op www.lerarentekortisnu.nl is te zien hoe nijpend de
situatie is: iedere dag worden er honderden klassen
naar huis gestuurd of verdeeld.
Ook op De Regenboog kunnen we helaas niet
garanderen dat er altijd vervanging geregeld kan
worden. Daarom brengen we graag het
vervangingsprotocol onder uw aandacht, zodat u
weet wat u van school kunt verwachten.
1. Bij ziekte van een leerkracht spant de school
zich in om vervanging te organiseren via de
invalpool of door parttimers te vragen extra
te werken.
2. Als er geen invaller is, wordt de klas het
eerste dagdeel opgevangen op school.
Meestal betreft dat de ochtend. De leerlingen
worden verdeeld over andere groepen of
worden bijv. opgevangen door een andere
medewerker of stagiaire.
3. School informeert alle ouders vóór 10.00 uur
via de mail en via de groepsapp van de
klassenouders (of telefonisch als u daar niet
in zit) als de klas ‘s middags vrij is.
4. School informeert ouders vóór 19.00 uur via
de mail en via de groepsapp van de
klassenouders (of telefonisch) als de klas de
volgende ochtend vrij is.
5. School zal nooit kinderen naar huis laten
gaan zolang niet duidelijk is of er opvang
geregeld is.
6. Wanneer er langer dan een dag geen
vervanging geregeld kan worden, zal school
de afweging maken of er dan een andere klas
vrij krijgt.
We hopen natuurlijk dat deze situaties zich niet
voordoen. In ieder geval doen we ons best om dat te

voorkomen. Maar omdat we dat niet kunnen
garanderen, vragen we vriendelijk om uw
medewerking door na te denken over een
‘noodscenario’ voor de opvang van uw kind op de
verschillende schooldagen: thuis, bij een klasgenoot
of anderszins. In het uiterste geval kan uw kind op
school opgevangen worden.

Rapporten
Woensdag 7 februari krijgen de kinderen van groep 2
t/m 8 hun eerste rapport. De kinderen van groep 1
krijgen nog geen rapport, maar krijgen net zoals
groep 2 wel hun map met werkjes mee.
In de groepen 3 t/m 7 krijgen de kinderen hun
rapport in een nieuwe rapportmap. Naast de
gebruikelijke rapportonderdelen vindt u in het
nieuwe rapport ook de grafieken met resultaten van
de Cito-toetsen.
De rapportmappen worden over een aantal weken
weer op school verzameld.
Toelichting of ‘leeswijzer’ bij het rapport
Voorin het rapport vindt u een toelichting of
‘leeswijzer’ bij het rapport. We hebben die voor uw
informatie alvast meegestuurd, als bijlage bij deze
nieuwsbrief.
DMT
Cito heeft de DMT (Drie Minuten Toets,
leesvaardigheid) in 2018 vernieuwd. De verwerking
van de nieuwe toets in het leerlingvolgsysteem (LVS)
is op dit moment echter nog maar beperkt mogelijk.
Daardoor is het nog niet mogelijk om de resultaten
van de DMT 2018 weer te geven in de grafieken. In
het rapport vindt u dus alleen DMT resultaten tot en
met schooljaar 2016-2017 (laatste afname juni 2017).
Als de kinderen het tweede rapport krijgen in juli,
zullen de resultaten van januari alsnog weergegeven
worden in de nieuwe grafiek.
Begrijpend lezen
In het eerste rapport vindt u de resultaten van
Begrijpend Lezen alleen in de grafiek van het
leerlingvolgsysteem. Bij het tweede rapport in juli
worden ook de resultaten van methodegebonden
toetsen opgenomen in het rapport.
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Groep 8
De groepen 8 hebben nog maar één rapport. Dat
krijgen zij nog op de oude manier mee. Tegelijk met
het rapport en de Cito-resultaten krijgen de
leerlingen het schooladvies voor het voortgezet
onderwijs (VO) woensdag in een gesloten envelop
mee naar huis.

Ouderavond 15 maart
Het Tiener en Junior College organiseren een
ouderavond op donderdag 15 maart. Net als bij de
vorige ouderavond zijn ook de ouders van De
Regenboog weer hartelijk welkom!

Contactgegevens
Voor school is het belangrijk dat we over actuele
contactgegevens beschikken. Wilt u het via
admin.regenboog@stichting-logos.nl laten weten als
bijv. mailadressen of mobiele nummers wijzigen?
Bedankt!

Jaarplanning en Agenda
februari
Di. 6
Wo. 7
Do. 8
Ma. 12
Vr. 23
maart
Wo. 14
Do. 15
Wo. 21
Vr. 23
Vr. 30
april
Ma. 2
Di. 17
Vr. 20

Volleybal voor groep 7-8
15.45-19.00, locatie: Oosterbliek
Rapporten mee
Spreekavonden
Spreekavonden
Studiedag – alle kinderen vrij
VOORJAARSVAKANTIE
Biddag
Ouderavond Top Naeff
Open Huis Scholen Gorinchem Oost
Lenteontbijt
Goede Vrijdag

2e Paasdag
Eindtoets Cito gr. 8 t/m donderdag
Koningsspelen
MEIVAKANTIE

Jaarplanning 2017-2018
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl
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