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Beste ouders en verzorgers, 

De eerste schoolweek zit er alweer op. De week is omgevlogen. De kinderen zullen wel moe zijn van 

alle nieuwe indrukken en uitkijken naar een welverdiend weekend. Maak er een mooi weekend van! 

 
 
 
 
 
We zijn op beide locaties goed gestart. De kinderen hebben deze week wel echt nodig gehad om hun 
weg en plekje te vinden. Dat geldt evenzo voor de ouders. Dan helpt het niet dat ouders niet op het 
schoolplein en in de school mogen komen. Dat begrijpen wij.  
Wij bedanken u echter voor uw medewerking en begrip in deze.  
Samen kunnen we dit én doen we dit! 
 
Persoonlijke noot van mij (Jethro Schepers): Ik ben deze week al in een groot aantal groepen gaan 
kennismaken met de kinderen. Dat was erg leuk om te doen. Er werden mooie vragen gesteld aan 
mij die gingen over lievelingskleur, leeftijd, gezin met als moeilijkste vraag: Wat is je droom? Daar 
wist ik even niet het antwoord op. Wat me opviel is hoe open en vrij de kinderen zich voelden om 
vragen te stellen en in gesprek te gaan met me. Kortom een erg fijne start op de Keizerskroon! 
 

Informatieavonden: 

De informatieavonden in de week van 14 september zullen niet doorgaan op de manier zoals u die 
van ons gewend bent, maar op een andere manier vormgegeven worden. De reden is dat wij grote 
groepen ouders op dit moment niet volgens de richtlijnen van het RIVM, en dus een veilige manier, 
kunnen ontvangen.  
Het vormt een gezondheidsrisico voor u, uw omgeving én het team van de Keizerskroon en dat heeft 
weer directe gevolgen voor het onderwijs aan de leerlingen / uw kinderen.  
We zijn intern met elkaar in overleg hoe we u zo goed en compleet mogelijk kunnen voorzien van 
informatie over het leerjaar waar uw kind(eren) in zit(ten).  
U ontvangt hierover nader bericht op donderdag 10 september.  
Wij informeren u nu reeds zodat u de data en tijden uit uw agenda kunt halen.  
 
 
 
 
 
 
 

Startgesprekken: 

De startgesprekken gaan door. Maar ook hierover zijn we intern in gesprek over de wijze waarop we 
dat op een veilige, maar ook persoonlijke manier kunnen doen.  
We vinden de startgesprekken voor u, de kinderen en ons heel belangrijk.  
Ook hierover wordt u op donderdag 10 september nader geïnformeerd.  
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Terugblik Studiedag woensdag 2 september:  

Onderwerpen: 

1. De gouden weken  

2. Toekomstvisie op ICT 

1. De Gouden Weken gaat over groepsvorming.  

Als een groep nieuw bij elkaar komt of als een bestaande groep na een vakantie weer start, 

doorlopen zij steeds weer het proces van groepsvorming. Dat proces is te verdelen in een aantal 

fasen te weten: 

 

• Forming  (oriëntatie) 

• Norming  (afspraken) 

• Storming  (aftasten) 

• Performing (presteren) 

• Reforming  (evalueren) 
De leerkracht doorloopt met de leerlingen in een aantal weken al deze fasen. Door hier in de eerste 

weken nadrukkelijk in te investeren, werkt de leerkracht samen met de kinderen aan het vormen van 

een duurzaam goed functionerende groep. Is het dan na een aantal weken klaar? Nee. Werken aan 

een goed groepsklimaat blijft een proces.  

Ook na kortere vakanties, zoals de kerst- en meivakantie, werkt de leerkracht hier expliciet aan met 

de leerlingen.  

Een goed pedagogisch klimaat vormt de basis voor een goed didactisch klimaat. Beiden zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op deze wijze kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.  

De workshop werd coronaproof gegeven door onze collega en didactisch coach Melissa Bijl. 

2. Toekomstvisie op ICT: ICT als middel – ICT als doel – of allebei! 

We hebben onder inspirerende begeleiding van O-21 trends in het onderwijs bekeken en besproken. 

Met behulp van een TROA-(Toekomstbeeld – Realiteitstoetsing – Opties – Acties) sessie hebben we 

stap 1 en 2 doorlopen.                   

                                       

 

 
ICT is steeds meer verweven in het dagelijkse leven en daarmee ook in het onderwijs. Digitale 
leermiddelen, gepersonaliseerd leren, hybride onderwijs, technologische ontwikkelingen, digitale 
geletterdheid waaronder mediawijsheid, zicht op ontwikkeling van kinderen, burgerschap, digitale 
vaardigheid en leren van en met elkaar zijn allemaal onderwerpen waarin we ons verdiept hebben. 
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Beeldgebruik voorkeuren Social Schools  

 
In voorgaande jaren kon u middels het noodformulier aangeven of u toestemming gaf voor het 
gebruik van foto’s voor uw kind.  
Vanaf dit schooljaar kunt u dit gemakkelijk aangeven op Social Schools via de optie 
‘beeldgebruikvoorkeuren’.   
 
Wij vragen u dan ook dit z.s.m. in te vullen.   
U doet dit als volgt:   

• Open de app of de website van Social Schools  
• Ga naar ‘administratie’ en selecteer uw kind.   
• U vindt hier de ‘beeldgebruikvoorkeuren’ en kunt hier aanvinken of afkruisen waar u 

wel of geen toestemming voor geeft.   
 
 
 

Tot slot: 

 
 

 
 
 
Fijn weekend, 
Namens Het Team van De Keizerskroon 
Jethro Schepers en Louise Treffers 
Directie De Keizerskroon 


