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Bereikbaarheid SOM…                                                                                                                            
Afgelopen weken heeft Som veel landelijke storingen gehad. Dat is erg vervelend en lastig voor onze 

leerlingen en voor u als ouder. De leverancier is momenteel nog druk met het verder verbeteren en 

stabiliseren van Somtoday. Hierdoor is het voorlopig voor ouders en leerlingen niet mogelijk om de 

resultaten in Som te zien. Er wordt door school gewerkt aan het klaarzetten van de cijferkolommen 

voor de PTA’s.  Dit heeft door deze storing vertraging opgelopen. Eind volgende week is dit gereed 

voor de klas 3 en 4. De ouders van deze klassen ontvangen een apart bericht wanneer inloggen 

mogelijk is.  

Wat als een leerling ziek is… 
We merken als school dat steeds meer leerlingen helaas ziek thuis zitten. Dit zijn niet alleen 
leerlingen die te ziek zijn om naar school te komen, maar ook leerlingen die verkouden zijn en 
daardoor niet naar school mogen komen. Als school vinden wij het wel belangrijk dat leerlingen toch 
onderwijs kunnen volgen vanuit thuis.  
De eerste stap die we gezet hebben zijn de studiewijzers in It’s Learning. Voor ieder vak staat er een 
weekplanning in It’s Learning, waardoor leerlingen precies weten wat van hen per week verwacht 
wordt. 
Zie de bijlage voor het vinden van de weekplanningen in It’s Learning. 
 
Verder gaan we ervoor zorgen dat leerlingen ook de instructie, aan het begin van de les, kunnen 
volgen vanuit thuis.  
Wat moet de leerling hiervoor doen: 
1. Zorg dat je een device hebt. 
2. Start het programma Teams op. 
3. De docent zal aan het begin van de les inbellen. De les opstart kan af en toe een beetje tijd kosten, 
dus het kan eventueel 5 minuten duren voordat de docent inbelt. 
4. Aan het einde van de instructie zal de docent de les verbreken. Mocht een leerling vanuit thuis nog 
vragen hebben, kan de leerling via de chat in Teams of per mail vragen stellen. 
 
Let op: Alleen leerlingen die in SOM zijn afgemeld worden gebeld, dus zorg dat de leerling tijdig 
afgemeld is.  



DIA toetsen… 
In oktober worden de Diatoetsen afgenomen. Met Diatoetsen meten we de actuele leesvaardigheid 

Nederlands en Engels en de rekenvaardigheden van alle brugklasleerlingen en tweedejaars. De 

derdejaars maken alleen de Diatekst Nederlands toets omdat ze ook al een rekentoets van Cito 

maken. Voor deze toetsen hoeft niet geleerd te worden. Het gaat om de momentopname. Omdat we 

de actuele lees- en rekenvaardigheden meten is het aantal hulpmiddelen beperkt voor kinderen met 

dyslexie en/of dyscalculie. Het is belangrijk om de echte ontwikkeling te volgen. Ook van kinderen 

met een lees- of rekenbeperking. De uitkomsten van de Diatoetsen worden nooit op zichzelf gebruikt 

om een leerling te beoordelen of te bevorderen. De eerstejaars maken deze toetsen voor het eerst. 

Dankzij deze zogenaamde nulmeting kunnen we met de meting aan het eind van leerjaar 1 de 

uitkomsten vergelijken met die van het begin. De uitkomsten aan het einde van jaar 2 en 3 worden 

steeds toegevoegd en zo kunnen we de lees- en rekenontwikkeling volgen van elke leerling op 

individueel niveau. Vanuit de bevindingen wordt per leerling bekeken of er extra ondersteuning in de 

klas nodig is. De Corona periode kan invloed hebben op de uitkomsten, daarom erg belangrijk om 

deze toetsen nu af te nemen, we kunnen dan op tijd extra hulp aanbieden. Uiteraard wordt u als 

ouder op de hoogte gebracht van de resultaten van uw zoon/dochter. De volledige planning van de 

toets dagen ontvangt u spoedig. 

 

Beslisboom Corona… 
Soms het lastig om te bepalen of uw zoon/dochter wel of niet naar school kan i.v.m. Corona 
klachten. Vanuit LVO is daarom een beslisboom gemaakt. We hopen dat die ondersteuning geeft in 
het maken van keuzes. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met school. In de bijlage 
treft u deze beslisboom aan.  
 

Instromers klas 4 TL… 
De instromers in klas 4 TL ontvangen de volgende week informatie over inhaaltoetsen, 

maatschappelijke stage en het inhalen van de CKV-opdracht. 

 

Belangrijke data jaarrooster 

September 

21 Anti pestweek                                                                                                                                                   

21  Schoolfotograaf voor leerjaar 2 en alle leerlingen die afwezig waren in de eerste week                                       

29 Lob dag leerjaren 1 & 2                                                                                                                           

29 Lesvrije dag leerjaren 3 & 4 

 

Ik wens u een fijn en zonnig weekend!                  

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


