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Kalender
Ter herinnering nog een aantal datums op een rij: op donderdag 22
februari gaat, voor de groepen 3 t/m 8, het eerste rapport mee. In de
weken daarop volgen de rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7
met afspraakmogelijkheden op donderdag 8 maart of dinsdag13
maart. De ouders van de groepen 1/2 worden op deze dagen
geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind via de
voortgangsgesprekken. De uitnodiging voor deze avonden volgt via
Schoudercom. In verband met de onlangs gevoerde adviesgesprekken in de
groepen 8, zijn er geen rapportgesprekken voor de ouders van deze groepen.
Houd ook de roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 in de gaten. Het gaat de komende tijd
om vrijdag 23 februari en vrijdag 16 maart.
Tot slot alvast een aankondiging voor wat betreft de Koningsspelen op vrijdag 20 april. Alle
leerlingen zijn op deze dag om 12.00 uur vrij. Anders dan in de schoolgids vermeld valt Pinksteren
op maandag 21 mei. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.

Toetsmaand
In de maand januari zijn enkele toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen. Dit systeem
zorgt ervoor dat we naast de methodegebonden toetsen op een andere manier kunnen kijken of
er bij kinderen groei, stagnatie of een terugval van het leerproces valt op te merken. Gedurende
het schooljaar worden de volgende LVS-toetsen afgenomen:
Groep 2
Groep 3 t/m 8
Groep 4 t/m 8

Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters, Risicoscreening dyslexie
kleuters groep 2
DMT-toets (leestoets), AVI- leestoetsen, SVS-toets (spellingtoets) en
Reken-/wiskundetoets
Begrijpend lezen

Uitreiking van het eerste rapport
Zoals eerder in deze brief aangekondigd
ontvangen de leerlingen op 22 februari hun
eerste rapport. Het rapport van uw kind is
ondergebracht in een speciaal voor de
Morskring vormgegeven map. Het is de
bedoeling dat deze map de hele
schoolloopbaan van uw kind met meegroeit.
De rapportbladen van ieder jaar blijven in de
map bewaard en het meest recente rapport
wordt steeds vooraan toegevoegd. Zo
hebben u en uw kind aan het eind van groep
8 een mooi overzicht van alle rapporten bij
elkaar.
De mappen worden in de tussenliggende
periodes op school bewaard.
Nadat het rapport thuis door iedereen is
bekeken, moet het dus weer ingeleverd
worden bij de leerkracht.

Vooraan in de map zult u een toelichtingsblad aantreffen. Hier kunt u terugvinden hoe de
normering van de verschillende vakken tot stand is gekomen en wat deze vakken inhouden. In
het nieuwe rapport beoordelen we meer vakken/aspecten dan in het oude rapport. Dit om een
completer beeld te geven van de vorderingen van uw kind.
Na uitreiking van het rapport volgen in de weken na de voorjaarsvakantie de rapportgesprekken.
Hierbij geven de leerkrachten toelichting bij het rapport en kunnen ouders ter verheldering vragen
stellen.

Professionalisering Morskring
Graag informeren wij u over de scholing en
verdiepingstrajecten die op dit moment binnen onze
school plaatsvinden:
Onlangs beleefde het team een studiemiddag over
begaafde leerlingen met als doel het uitrollen van
een plan om te voorzien in de behoefte van onze
begaafde leerlingen. In december volgden we met
het team een workshop Ervaar TOS, over kinderen
met een taalontwikkelingsstoornis. Tevens werden we onlangs geïnformeerd over de werkwijze
van School Op Seef die onze huidige verkeerslessen verrijken met enkele praktijklessen op het
plein en in de wijk.
Overige scholing binnen het team: 21st-century skills, EHBO, auditoren-training, opleiding
cultuurcoördinator, leerteam Hoogbegaafdheid, Bedrijfshulpverlening, Visual Thinking Strategies,
deelname aan het ontwikkelteam van curriculum.nu, mindfulness, masteropleiding Special
Educational Needs, Engels in de Basisschool, Jonge Kinderen met risicogedrag. Kortom, De
Morskring blijft in beweging, richting de toekomst!

Aanmeldformulier nieuwe leerlingen: heeft u het al ingeleverd?
Vanwege de grote belangstelling voor de school is het belangrijk dat ouders hun kind tijdig
aanmelden (in ieder geval vóór 1 maart van het daaropvolgende schooljaar). Dat geldt ook voor
de ouders die al een of meerdere kinderen op school hebben. Met het oog op de sluitingsdatum
van aanmelding: heeft u uw andere kind(eren) al aangemeld? In de bijlage van deze Morskring
Info vindt u het formulier. Lever deze in bij de conciërge t.a.v. Saskia Rijsbergen.
Bij het definitief inschrijven van leerlingen gaan wij te werk volgens het convenant dat door alle
schoolbesturen in Leiden is ondertekend. Daarin staat onder meer beschreven welke volgorde de
school hanteert bij de definitieve inschrijving. Het convenant is op school ter inzage beschikbaar.

Pinnen op locatie Dam
Op veler verzoek van ouders is dan eindelijk de mogelijkheid
daar: het betalen van de overblijfstrippenkaart via een
pintransactie! Voorlopig zal het pinapparaat alleen op locatie
Dam aanwezig zijn. Zijn er ouders van Storm die ook liever met
de pinpas betalen? U ben van harte welkom om de aankoop
van de strippenkaart op Dam te doen. De coördinator van de
Kinderkantine, zorgt ervoor dat de strippenkaart in de juiste
groep terecht komt.

De griepgolf en het lerarentekort: bent u beschikbaar?
Zoals u wellicht uit de nieuwberichten heeft vernomen is vervanging regelen voor leerkrachten die
uitvallen door ziekte steeds moeilijker te realiseren. De problemen van het lerarentekort zijn voor
alle scholen goed voelbaar. Natuurlijk trekken we als Morskring alle plannen uit de kast om ervoor
te zorgen dat we uw kind(eren) opgevangen kunnen worden op onze school. Dit resulteert in
extra dagen van collega's die parttime werken of in het opdelen van de groep over de andere
groepen in de bouw.
Aangezien het belangrijk is dat iedereen overeind blijft in deze periode is het niet wenselijk om
deze verdeling langdurig toe te passen. Daardoor zou het immers kunnen gebeuren dat er nog

meer collega's uitvallen. Het naar huis sturen van groepen heeft zeker niet onze voorkeur,
maar.........dan moet de situatie wel gezond zijn en de onderwijskwaliteit gegarandeerd.
Daarom willen we nogmaals een beroep doen op ouders, opa's, oma's, ooms, tantes, kennissen
etc. die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid. U helpt de Morskring enorm door u
beschikbaar te stellen in geval van nood. Al is het maar voor een dag. Alle ondersteuning is
welkom. Wenst u meer informatie? Neem gerust contact op met directeur Jan Diebels via:
Schoudercom, directie@morskring.nl of via het telefoonnummer 071-5760852.

Acties in het primair onderwijs gaan door
De problemen in het onderwijs en het lerarentekort spelen nu. De regering heeft wel
toezeggingen gedaan, maar het geld komt pas vrij in 2021. Hierom zal er in februari een begin
gemaakt worden met de estafettestakingen, die per provincie zullen plaatsvinden. Als eerste van
een reeks maandelijkse stakingen zal het onderwijspersoneel in de provincies Friesland, Groningen
en Drenthe op 14 februari het werk neerleggen. Iets later dan de bedoeling was, omdat er nog
met het ministerie werd overlegd. De gesprekken zijn hoopvol, maar harde garanties ontbreken
nog steeds. De bonden werken de plannen omtrent de stakingen nog verder uit en kijken welke
regio in maart het estafettestokje overneemt. Wij houden u op de hoogte.

Cursus Positief opvoeden! (Triple P)
Op 6 maart a.s. van 19.30-21.30 uur in Leiden. Voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar met
emotionele en/of gedragsproblemen.
Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter te begrijpen, een positieve band met hun
kind te ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag
en het voorkomen dat situaties uit de hand lopen.
De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele, duidelijke tips
over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’
kan deze tips geven.
De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten
van 2 uur en 3 telefonische contacten met de trainer, kosten €
25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). Aanmelden
via www.cjgcursus.nl

Nieuw contactpersoon Jeugd- en Gezinteam Leiden West stelt zich voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Rianne Bregman. Ik ben de nieuwe
contactpersoon van het Jeugd- en Gezin team Leiden
west voor de school van uw kind.
Het JGT is een team waar meerdere deskundigen werken, om je snel en persoonlijk
te helpen met al uw vragen over het opgroeien en het opvoeden van uw kind. Soms
is het opvoeden ingewikkeld of loopt het niet lekker dan kunt u bij mij of mijn
collega's terecht voor hulp. Eventueel bieden we hulp bij mensen thuis.
Met veel enthousiasme ga ik binnen uw school aan de slag om u, uw kind of de
school te ondersteunen bij opvoed- en of opgroeivragen.
Wilt u kennis maken met mij ?
U kunt mij bereiken via: r.bregman@jgthollandrijnland.nl of 0621394016
Mijn werkdagen zijn ma-do van 9.00-17.00
Wilt u zich aanmelden voor hulp?
Dit kan via mij of online via de website: http://jeugdengezinsteams.nl/
Telefonisch is het JGT bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 088-2542363

