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Agenda 
 

datum Onderwerp 

14 mei Einde meivakantie 

17 mei Weer naar school 

24 mei Tweede Pinksterdag (vrije dag) 

25 mei Start toets periode 

15 juni Studiedag (leerlingen vrij) 

28 juni Rapport mee naar huis 

1 juli Rapportgesprekken 

5 juli Rapportgesprekken 

14 juli Afscheid schoolverlaters 

15 juli Kennismaken nieuwe groep 

16 juli Start zomervakantie (leerlingen 12 uur uit) 

16 juli Dijknieuws 9 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Vanmiddag start de meivakantie. Even bijkomen voor iedereen. De afgelopen 

periode vanaf de carnavalsvakantie heeft vooral in het teken gestaan van ziekte en 
vervanging, in de meeste gevallen door corona en quarantaine. We hebben klassen 

naar huis moeten sturen en er is in sommige gevallen tijdelijk onderwijs op afstand 
gegeven. De afgelopen week ontkwamen we er op De Dijk ook niet aan… Er moest 
een klas in quarantaine. Gelukkig was het maar voor een dag, maar toch. 

 
We wensen iedereen een fijne meivakantie en veel gezondheid toe! 

Namens het team van SBO De Dijk, 
Esther van Loon 

 

 

Een aantal ouders heeft doorgegeven dat de school ’s ochtends telefonisch slecht 
bereikbaar is en dat er niet wordt opgenomen. 
Dit heeft te maken met onze telefooncentrale. Als je normaal gesproken iemand 

belt die in gesprek is, dan krijg je de ingesprektoon te horen. Op school is dit niet 
het geval. Het lijkt of niemand de telefoon aanneemt, maar dit is vaak wel zo. Een 

Nieuws vanuit de directie 

Slechte telefonische bereikbaarheid ‘s ochtends 

    Dijknieuws 
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tweede beller wordt doorgezet naar een andere lijn, maar daar is niet altijd iemand 

die de telefoon aanneemt.  

 

De Meivakantie start vanmiddag om 12.00 uur! Wij zien de kinderen graag 
maandag 17 mei weer uitgerust op school! 

 

 

Na de meivakantie starten we niet meteen met de toetsen. We willen 
eerst weer goed opstarten. Op dinsdag 25 mei start dan de toetsperiode 
met de Citotoetsen voor begrijpend lezen en spelling. De week erop gaan 

wij verder met de Citotoetsen voor lezen en rekenen.  
 

 
Maandag 24 mei is het tweede Pinksterdag. De leerlingen zijn op deze dag vrij! 
 

 
Dinsdag 15 juni staat er een studiedag op de planning. De leerlingen 

zijn op deze dag vrij.  
 

 
Maandag 28 juni gaan de rapporten mee naar huis. Vervolgens 

kan er via Parro een afspraak gemaakt worden voor het 
rapportgesprek. U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht. 
Ouders die geen Parro hebben worden van tevoren benaderd. 

 

 

Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is als volgt: 
 

Herfstvakantie:   23 t/m 31 oktober 2021 
Kerstvakantie:   25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Carnavalsvakantie   26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede vrijdag:   15 april 2022 
Tweede Paasdag:   18 april 2022 

Meivakantie:   23 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart:   26 mei 2022 
Tweede Pinksterdag:  6 juni 2022 

Zomervakantie:   16 juli t/m 22 augustus 2022 * 
* (De regio Nijmegen, waaronder de school valt, wijkt een week af met de 

landelijke planning i.v.m. de Nijmeegse vierdaagse!) 
 
De studiedagen staan nog niet in het overzicht. Zodra deze gepland staan 

informeren we u. 

Meivakantie 

Start toetsperiode 

Tweede Pinksterdag  

Studiedag 

Rapport(gesprekken) 

Vakantierooster komend schooljaar 



 

 

 
We weten op dit moment niet op weke manier de activiteiten voor de  

schoolverlaters en de kennismaking met de nieuwe groepen kunnen plaatsvinden. 
Wij zullen tijdig nadenken over de invulling hiervan en u hierover informeren.  

 

 

Op vrijdag 16 juli start de zomervakantie. De leerlingen zijn op 
deze dag om 12 uur uit! De zomervakantie duurt tot en met 27 
augustus.  

 

 

Enige tijd geleden is er een evaluatieformulier voor het onderwijs op afstand aan 
alle ouders verstuurd. De uitkomsten daarvan willen we met u delen door de 
vragen met de antwoorden te laten zien. 

De uitkomsten van de evaluatie zijn belangrijk voor de school als we in de toekomst 
nog eens te maken krijgen met een lockdown. We kunnen dan de manier van 

werken aanpassen naar aanleiding van de informatie die we van u hebben 
gekregen. Hopelijk zal dit niet nodig zijn. 
 

Hoe verliep het thuiswerken met uw kind(eren)?  

Bij veel ouders en leerlingen verliep het goed, maar bij een aantal ouders en 
kinderen verliep dit moeizaam.  

 
Wat ging er goed tijdens het thuiswerken? 
In het algemeen waren ouders tevreden over de instructiemomenten, de duidelijke 

uitleg en het werk wat de kinderen moesten maken. 
 

Wat ging er minder goed tijdens het thuiswerken?  
Hier gaven ouders aan dat het voor de kinderen niet meeviel om geconcentreerd te 
blijven. Ook de haperende techniek bij het online werken, zorgde voor frustratie 

doordat de verbinding slecht was of het niet lukt om online te komen. Verder bleek 
de motivatie aan het eind van de lockdown bij leerlingen af te nemen. 

 
Wat vond u van de hoeveelheid werk? 

  

Schoolverlaters/kennismaken nieuwe groep 

zomervakantie 

Evaluatie onderwijs op afstand 



 

Welke manier van werken vond u fijn voor de kinderen?

 
Wat vond u van de kwaliteit van het werk dat uw kind kreeg/uw kinderen 
kregen? 

 
Het aantal contactmomenten met uw kind was…

  
Het aantal contactmomenten met u was…

  
Welke manier van contact tijdens het onderwijs op afstand had uw 
voorkeur? 

  
De Chatfunctie binnen Teams heeft voor en nadelen. Geef hieronder aan 

wat u ervaren heeft.

 


