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Belangrijke data maart en april 
 
Maart 
  8       Juf- & Meesterdag 
13       MR-vergadering 
13       OR-vergadering 
23       Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
April 
12       Lenteontbijt 
17      2

e
 Paasdag, alle leerlingen vrij 

18 t/m 21   Groepen 1 /m 4 vrij 
18 t/m 20   Cito eindtoets groepen 8 
21       Koningsspelen groepen 5 t/m 8 
24 t/m 28   Meivakantie, alle leerlingen vrij 
 
 
Bijlage      Handleiding ParnasSys Ouderportaal 
      Open dag ziekenhuis Amstelland 
 

 

 
 
 
Vervangingen   
Het was niet eenvoudig, maar het is gelukt om 
alle absenties/zwangerschapsverloven in te 
vullen. Net voor de vakantie hebben alle 
ouders van de betreffende groepen hierover 
een mail via Digiduif ontvangen. De 
wijzigingen betreffen:  
Groep 1/2A 
Stephanie Reijse moet half maart een 
buikoperatie ondergaan en Femke Feddema 
zal eind maart met verlof gaan. Ter 
vervanging hebben wij Barbara Oudejans voor 
drie dagen aangetrokken. Voor de zes dagen 

(tijdens  Stephanies afwezigheid) die we nog 
niet hebben kunnen opvullen, staat nu  Vivian 
de Vries gepland. 
Groep 1/2C 
Zoals u weet is Juliska Blom een nieuwe 
uitdaging aangegaan en heeft Vivian de Vries 
haar functie overgenomen. De 
werkzaamheden die dit met zich meebrengt, 
zijn voor Vivian niet langer te combineren met 
het lesgeven aan groep 1/2C. We zijn daarom 
op zoek gegaan naar een vervanger. Dit soort 
maatregelen zijn nooit plezierig, maar voor de 
organisatie noodzakelijk. Gelukkig hebben we 
een geschikte, lieve leerkracht gevonden.  
Haar naam is Nahid Boufrahi.  
Groep 1/2G 
Manon Knop gaat per 24 maart met 
zwangerschapsverlof. Zij zal de hele week 
worden vervangen door Lisanne van Egmond. 
Lisanne werkt sinds de Kerstvakantie bij ons 
in de groepen 3 en de remedial teaching. 
Groep 3A, B & C 
Doordat Lisanne van Egmond Manon 
overneemt, moesten we voor 5 weken (tot 
Ankie Geerdink weer terug is) een oplossing 
vinden. In groep 3B zal Maureen de 
woensdagen opvangen. In groep 3C komt 
mevrouw Marisca van Veen (bureau 
ExcellentFlex) de groep lesgeven. Voor groep 
3C  gaat het om enkele dagen die wij t.z.t. 
zullen oplossen.   
Groep 4A  
Op de donderdagen dat Betty verlof heeft, zal 
Stephanie Zwiers de groep overnemen.  
 
Methodetoetsen inzien via Ouderportaal 
ParnasSys 
Vanaf volgende week kunt u ook de resultaten 
van de methode gebonden toetsen bekijken in 
het Ouderportaal van ParnasSys. 
De toetsresultaten van de methode gebonden 
toetsen bevatten de toetsen die bij de 
diverse methodes behoren, 
bijvoorbeeld onze rekenmethode 
“Wereld in getallen” of onze  
taalmethode “Taal Actief”. 
Ouders/verzorgers kunnen (bij 
sommige toetsen) ook de 
resultaten op verschillende 
onderdelen inzien.  
Aan de hand van de methodetoetsen kan de 
leerkracht zien welke leerstof de groep als 
geheel en de kinderen afzonderlijk, goed of 
minder goed hebben verwerkt. De leerkracht 
stemt dan zijn/haar lesaanbod hierop af. 
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De methodetoetsen zijn in principe voor alle 
kinderen hetzelfde. Op een basisschool lopen 
de niveaus van de kinderen echter enorm 
uiteen. Dat betekent dat een deel van de 
kinderen dus logischerwijs laag zal scoren.  
Wij vragen u dan ook om bij het lezen van de 
scores van de methodetoetsen, niet direct te 
schrikken of bij de leerkracht aan de bel te 
trekken. Vertrouwt u op het professioneel 
inzicht van de leerkracht om uw kind dat te 
bieden wat het nodig heeft! De methode 
toetsen worden altijd met de kinderen 
besproken.  Uw zoon of dochter kan u dus zelf 
aangeven welke onderdelen hij/zij nog moeilijk 
vindt. Na een toets is er een periode ingelast 
waarin de kinderen remediërend werk krijgen 
voor die onderdelen waar zij nog wat extra 
aandacht aan moeten besteden. Het is dus 
niet de bedoeling dat een ouder op basis van 
een onvoldoende toetsresultaat zelf extra 
begeleiding gaat geven. Indien de leerkracht 
van mening is dat er thuis ook extra aandacht 
zal moeten worden gegeven, neemt hij/zij 
contact op. 

 
Het gemiddelde toetscijfer is niet altijd direct 
ook het rapportcijfer. Voor de berekening van 
het rapportcijfer nemen we ook de resultaten 
van oefenwerk, het groepsniveau en de 
observaties tijdens de lessen mee. Hierdoor 
kan het cijfer soms lager, maar ook soms ook 
hoger uitvallen dan het gemiddelde van de 
toetsen.  
Niet alle lesmethodes zijn geschikt om in 
ParnasSys te verwerken. U ziet o.a.de toetsen 
van: 
• Rekenen/wiskunde (WIG=Wereld In 
Getallen) (vanaf groep 3) 
• Taal (Nederlands) (vanaf groep 4) (let op: 
deze toetsen zijn vrij pittig!) 
•  Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) Vanaf 
groep 5  
 •  Engels 
 
 
Wij streven ernaar om de resultaten van uw 
kind(eren) na maximaal 5 werkdagen 
zichtbaar te maken in het Ouderportaal. Er 
kunnen zich echter omstandigheden voordoen 
(bijvoorbeeld ziekte van een leerling of 
leerkracht) waardoor dit niet mogelijk is en de 
gegevens een of twee weken later 
beschikbaar zijn voor inzage. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het 
invullen van de gegevens in ParnasSys. Het 
blijft mensenwerk en ook wij kunnen 
vergissingen of fouten maken. Mocht u als 
ouders/verzorgers onjuistheden zien n.a.v. de 
gegevens, dan kunt u contact opnemen met 
de groepsleerkracht. 
 
Afsluiting IPC 
Op woensdag 15 februari werden in de 
groepen 5 t/m 8 de IPC units: 
“Ontdekkingsreizigers en Avonturiers” en 
“Nederland, waterland” afgesloten. Onder het 
toeziend oog van wethouder Maaike 
Veeningen (Onderwijs) en ouders lieten de 
leerlingen zien wat ze allemaal geleerd 
hebben. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verslag Leerlingenraad 
Donderdag 16 februari was voor Juliëtte (5A), 
Doris (5B) en Noor (5C) de eerste echte 
Leerlingenraadvergadering. Eind januari 
hadden zij zich al even voorgesteld aan de 
andere leden van de raad. Ook hebben we 
toen de inrichting van het plein aan de 
Wibautlaan bekeken.  De Leerlingenraad was 
actief betrokken bij het ontwerp van het 
nieuwe plein. Zij hadden in hun groep 
gevraagd hoe het plein eruit moest komen te 
zien. De wensen van de leerlingen, te weten 
een plek om te chillen, een voetbalveld, een 
klimrek en een vogelnestschommel, konden 
door de gemeente Amstelveen worden 
ingewilligd. Dat is natuurlijk een mooi 
resultaat. 
Deze vergadering hebben we het gehad over 
afvalscheiding.  
De leerlingen vroegen zich af of het mogelijk 
is om naast het papier ook plastic en 
drinkpakjes te scheiden. Deze vraag heeft de 
directie al eerder van een ouder gekregen. Wij 
zijn verantwoordelijk voor onze eigen 

vuilophaal en mogen het 
plastic niet aan de reguliere 
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vuilophaal meegeven. Het apart op laten 
halen van plastic is voor de school financieel 
helaas niet haalbaar. We gaan kijken of  via 
de wethouder iets mogelijk is. 
Verder kwam de toets naar aanleiding van het 
schooltelevisie programma ‘Nieuws uit de 
Natuur’ ter sprake. De toetsvragen gaan over 
te kleine details en worden pas na weken 
gesteld. De kinderen geven aan dat ze dan de 
antwoorden zijn vergeten. Dit zullen we met 
de leerkrachten bespreken.  
De discussie ging vervolgens over het kijken 
van schooltelevisie, Jeugdjournaal, lezen en 
voorlezen tijdens de kleine pauze. De 
kinderen wilden deze tijd liever gewoon met 
elkaar praten, etc.  
Aan de kinderen is uitgelegd dat het gaat om 
een onderwijsactiviteit waarbij een 
pauzehapje mag worden gegeten. Als we dit 
niet zo zouden doen, zouden we in een 
kwartiertje moeten eten en buitenspelen. Het 
is dus geen pauze, maar lestijd waarbij je iets 
mag eten en drinken.   
Als derde punt kwam Muiswerk ter sprake. 
De werktijd die de kinderen aan Muiswerk 
besteden op school en thuis worden bij elkaar 
opgeteld. Hierdoor is het lastig te zien hoelang 
je huiswerk hebt gemaakt. Kan dit niet apart 
worden aangegeven? Deze vraag spelen we 
door aan Muiswerk. 
En als laatst zouden de nieuwe kinderen uit 
groep 5 graag willen dat er meer huisdieren 
op school mochten komen. Een konijn, poes 
of hond in de klas is toch gezellig. Daar ben ik 
het  helemaal mee eens, maar we hebben ook 
rekening te houden met allergische kinderen. 
Hierover hebben we uitgebreid gesproken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdjournaal 
Afgelopen woensdag zijn er in groep 8A 
opnames gemaakt in het kader van de 
Nationale Complimentendag (1 maart). ’s 
Avonds is het uitgezonden in het NOS 
Jeugdjournaal. Via deze link kunt u dit 
terugzien:  
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2160692-het-is-

vandaag-complimentendag.html 
 

Feest! 
Aanstaande woensdag (8 maart) is het feest 
op de Piet Hein. Alle juffen en meesters vieren 
hun verjaardag! Gisteren hebben alle 
leerlingen een uitnodiging gekregen voor de 
verjaardag van hun juf(fen) en/of meester(s). 
Voor u is het handig om te weten: 

 dat uw kind verkleed mag komen; 

 dat uw kind geen eten en drinken mee 
hoeft te nemen;  

 dat deze woensdag er normale 
schooltijden gehanteerd worden.  

 

Wij hebben er zin in!  
 

 
 

Techniek 
De maand maart staat in de midden- en 
bovenbouw in het teken van de 
techniekkisten. Dat betekent dat de kinderen 
van de groepen 3 tot en met 8 deze maand 
met de technieklessen aan de slag gaan.  
De ervaring leert dat de kinderen hier altijd 
laaiend enthousiast over zijn!  
Wat kan er zoal aan bod komen? 
Zenuwspiraal, magneten, proefjes doen, 
drijven en zinken, rakettenrace, bungalows 
bouwen, constructie, transport en nog veel 
meer. Het doel van deze leskisten is de 
kinderen op jonge leeftijd enthousiast te 
maken voor de techniek.  
 
 
 
 
 
Website 
Wist u dat iedere klas voor elke vakantie een 
stukje schrijft voor op de website? In dit stukje 
kunt u lezen wat de leerkrachten en de 
leerlingen schrijven over de afgelopen 
periode. Natuurlijk staan er altijd wat leuke 
foto’s bij! Dus neem snel een  kijkje op de 
website van de Piet Hein bij groepen. 
 
Open dag ziekenhuis Amstelland 
Op zaterdag 18 maart a.s. van 
10.00 tot 16.00 uur opent het 
ziekenhuis Amstelland haar deuren 
voor geïnteresseerden. Voor meer 
informatie en de activiteiten 
verwijzen wij u naar de bijlage.  
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