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Nieuwsbrief December 2020 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

Beste ouder (s), 
Sinterklaas heeft vanochtend Het Festival bezocht. In de hal van de 
school werd de Goedheiligman verwelkomd door de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 4 en dat was nog best spannend. Het Festival had immers 
te kampen met een kikkerplaag en als Sinterklaas ergens bang voor is dan 
is het wel voor kikkers………gelukkig is het allemaal toch weer goed 
gekomen en hebben de kinderen genoten van het bezoek van Sinterklaas 
aan Het Festival. 

Over twee weken vieren we met elkaar kerst. Volgende week ontvangt u 

meer informatie over de kerstviering op Het Festival in Coronatijd. 

Verder vragen we u in deze nieuwsbrief om mee te werken aan een 

peiling over hoe u Het Festival waardeert;  wat u vindt van de veiligheid 

op school, de kwaliteit en onze communicatie met betrekking tot COVID-

19 tijdens de eerste en tweede golf. Doet u ook mee? 

Tussentijds zijn we in afwachting van de persconferentie van dinsdag 8 

december. Beslist het kabinet tot een verlenging van de kerstvakantie? 

Afwachten dus en we blijven u informeren! 

Vriendelijke groet, 

 
Dick Bremmer  
directeur 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

17-12-2020 

- Kerstviering 

18-12-2020 

Start kerstvakantie- 12.30 tot 

04-01-2021 

6-1-2021 

Start Kracht 4- Samenwerken 

25-1-2021 

MR- vergadering 

 

Sint op bezoek 

 
 
 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/


   

  Pagina 2 van 4 

   
 

 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en 
wetenschappelijk onderzoek  
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van 
de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te 
verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het 
Onderwijs.  
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. 
Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn.  
Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze 
leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze 
school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.  

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
(www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS 
zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek 
Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar 
zijn voor andere mensen.  

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen 
leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de 
beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook 
voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw 
eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet 
aan het CBS gestuurd worden.  

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek  

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd 
worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens 
de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere 
persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de 
orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, moet u het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 

Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar onze administratie: 
w.dulos@ooz.nl. 

Vragenlijst over kwaliteit, veiligheid en communicatie    
Op het Festival werken we voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Op alle mogelijke 
terreinen. Vandaar dat we de ouders van onze leerlingen willen vragen hoe u tegen ons onderwijs (in de meest 
brede zin) en ons functioneren aankijkt. In deze vragenlijst zijn ook vragen opgenomen die specifiek gaan over ons 
functioneren in Coronatijd.  
Op deze manier krijgen we een beeld van onze sterke en minder sterke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, 
des te betrouwbaarder is dit onderzoek.  
 
We zouden het dan ook erg op prijs stellen, wanneer u de 'Vragenlijst Ouders - inclusief Veiligheid - 2020' zou willen 
invullen.  Volgende week ontvangt u per mail een uitnodiging.  

 

 

 
 

mailto:w.dulos@ooz.nl
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Inzien van notities en CITO-resultaten in het ouderportaal.  
U kunt te allen tijde de verslaglegging van de oudergesprekken en de laatste CITO-resultaten van uw kind inzien, 
behalve in de periode dat er ontwikkelgesprekken plaatsvinden. Op dat moment is het ouderportaal voor ouders 
gesloten. Leerkrachten bereiden de ontwikkelgesprekken voor in ParnasSys en het voorkomt verwarring dat de 
voorbereiding van de leerkracht wordt gelezen voordat het daadwerkelijke ontwikkelgesprek heeft 
plaatsgevonden. Vanaf maandag 7 december is het portaal weer opengesteld. 

 

Bijdrage vanuit de MR:  
Afgelopen maandag was er weer een MR vergadering. We hebben een 
toelichting gevraagd en gekregen vanuit de ICT werkgroep over de 
aanpak van ICT op school. 
Wij zijn een pilot school voor de OOZ basisscholen voor het werken 
met Chromebooks in de groepen 4-8. In deze groepen zal er 
uiteindelijk voor iedere leerling een Chromebook beschikbaar zijn.  
Leerlingen in de lagere groepen werken deels met een Chromebook 
en deels met IPads. 
Een deel van het lesprogramma zal, via het Google platform, met hulp 
van een Chromebook aangeboden worden. Begin volgend jaar worden alle docenten geschoold op het gebied van 
ICT.  
De MR is van mening dat de ICT-aanpak goed en gedegen is. De MR kijkt uit aar de uitkomsten van deze pilot fase. Er 
is door de MR wel aangedrongen op voldoende communicatie richting de ouders. 
  
Ook Corona is besproken. De impact op school valt relatief mee. Er is snelle test capaciteit beschikbaar voor 
onderwijspersoneel zodat uitval tot een minimum beperkt kan blijven. 
  
Op het vlak van huisvesting zijn er weer constructieve gesprekken geweest tussen OOZ directie, directie van de 
andere scholen koepels en de gemeente inclusief de wethouder Onderwijs.  
Er wordt actief gekeken naar een goede tijdelijke huisvesting in de nabijheid van de school per start van het nieuwe 
schooljaar. Dit naast een verkenning van een definitieve oplossing voor de lange termijn. 
De MR blijft dit proces volgen.  
 

Doomijn 
 
De buitenschoolse opvang 
We hebben goed nieuws, onze collega Leonie is bevallen van haar derde zoon Chris Noah. Een 
beetje te vroeg maar alles is goed gegaan. Leonie is nog herstellende maar Chris en Leonie 
maken het goed! 
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Marije. Zij gaat ons verlaten om op het 
kinderdagverblijf Papaverweg te gaan werken. We hebben een corona- proof high tea gehouden 
en haar verrast met cadeautjes van kinderen en collega’s. We zullen haar missen! 
 
Sinterklaas 
Aankomende week gaan we Sinterklaas vieren op de BSO. We hebben er veel zin in om er een 
leuk feestje van te maken. We hebben pepernoten, gaan pepernoten bakken en doen de hele 
week leuke spelletjes. We wijken dus iets af van onze normale routine, maar het wordt zeker een hele leuke week. 
En natuurlijk zal sint ook cadeaus meenemen voor de BSO. We zijn heel benieuwd wat voor moois we gaan krijgen! 
 
Kinderdagverblijf 
De decembermaand staat in het teken van extra gezelligheid. Daar zorgen wij dan ook voor op het 
kinderdagverblijf. We hebben al veel blije snoetjes gezien, omdat kinderen leuke sinterklaasactiviteiten doen, zoals 

https://worditout.com/word-cloud/226401
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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pepernoten bakken en enorme verlanglijsten maken. Die verlanglijsten zijn zo groot, dat 
het gevraagde niet eens in de schoenen passen. De verlanglijsten hebben we maar op 
het raam gehangen, dan kan de Sint het goed lezen. Nu is het afwachten of de Sint ook 
daadwerkelijk langskomt dit jaar. Het blijft toch wel lastig met het coronavirus nu. Maar 
we hebben goede hoop dat alle kinderen toch verwend worden. In ieder geval heeft 
Sinterklaas er dit jaar een hoop hulppietjes bij gekregen. De kinderen doen namelijk 
examen om hulppiet te worden. Ze kunnen toegelaten worden tot de hulppieten 
academie wanneer zij het pieten- parcours voldoende hebben afgelegd. Daarvoor 
ontvangen zij een officieel pietendiploma.   
 
Natuurlijk wordt ons 
kinderdagverblijf omgetoverd in 

kerstsferen. Na sint en een weekje rust zullen de kerstbomen  
tevoorschijn getoverd worden. Samen met de kinderen gaan 
wij de bomen optuigen. De kerstcommissie is al druk met de 
voorbereidingen van de kerstactiviteiten. 
In januari zullen wij gaan starten met het project ‘JongLeren 
in het verkeer’. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de 
gemeente. Via het ouderportaal is te volgen wat de kinderen 
allemaal leren. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
MEC Muziek start na de kerstvakantie met een cursus Maak Samen Muziek voor kinderen van groep 3-6. In deze 
cursus maken de kinderen kennis met allerlei instrumenten. We gaan samen zingen en leren nieuwe liedjes. Ook 
gaan we letterlijk aan de slag, met ritme. En we leren de beginselen van het noten lezen.  
 
Het is een leuke introductiecursus als start van je muzikale carrière. De cursus bestaat uit 8 lessen en kost €99.- 
De cursus wordt op woensdagmiddag om 12.30-13.15 gegeven in basisschool De Wendakker aan de Vuurtorenstraat 
in Stadshagen. We starten in week 2 na de kerstvakantie. Aanmelden kan via www.mecmuziek.nl 
 

http://www.mecmuziek.nl/

