
  

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal 
verzonden. 
e-mailadreswijzigingen en aanmeldingen hiervoor: 
info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen.nl 
     

 

AGENDA  APRIL/MEI 2021 
 
Helaas blijft het lastig om allerlei activiteiten te plannen tijdens de corona crisis, we proberen zoveel mogelijk door te 
laten gaan in een veilige situatie en vragen daar ook uw medewerking bij. Houd anderhalve meter afstand bij activiteiten. 
 
• week van 6 april en 12 april: 10 minutengesprekken groepen 1/2 n.a.v. het KIJK rapport (online of telefonisch). U 

krijgt een uitnodiging via Parro. 
• 12 april onverwachte ontruimingsoefening (onder voorbehoud maatregelen corona) 
• 20, 21, 22 april eindtoets groepen 8 
• 22 april en 23 april geannuleerd Kamp groepen 5/6 Soest (zie nieuwe data) 
• 23 april Koningsspelen (onder voorbehoud corona maatregelen) 
• 26 april t/m 7 mei meivakantie 
• 27 april Koningsdag 
• 5 mei bevrijdingsdag 
• 9 mei moederdag 
• Woensdag 12 mei Nieuwe Update 
• 13 en 14 mei Hemelvaart en vrijdag erna alle groepen vrij 
• 24 mei 2e Pinksterdag (alle groepen vrij) 
• 25 mei t/m 28 mei kamp Texel groepen 7 en 8 geannuleerd (zie nieuwe data) 

NIEUWE DATA: 25, 26, 27 JUNI (WEEKENDKAMP!) KAMP TEXEL GROEPEN 8A EN 8B (onder voorbehoud corona 
maatregelen). Groep 8a en 8b zijn dan maandag 28 en dinsdag 19 juni vrij. 

• 3 juni nieuwe Update 
• 10 juni schoolreis groepen 1 t/m 4 (onder voorbehoud corona maatregelen) 
• NIEUWE DATA: 22 en 23 juni kamp Soest groepen 5/6 (onder voorbehoud corona maatregelen) 
• NIEUWE DATA 30 juni t/m 2 juli kamp groepen 7A EN 7B (Leusden) (onder voorbehoud corona maatregelen) 

 
 

DOWNLOAD HIER DE NIEUWSTE BESLISBOOM 
 

Het team van de Klaroen wenst iedereen heel fijne paasdagen!! 
 

 
 

  

1 APRIL 2021 
 

mailto:info.klaroenmaarssen@vechtstreekenvenen
https://www.boink.info/nieuws/aanpassing-beslisboom-versie-12-feb
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Onderwijsontwikkelingen op de klaroen 
 

Onderwijsontwikkelingen op gebied van 
Digitale geletterdheid 
 

 
 
Dit schooljaar is één van de speerpunten van de Klaroen het 
kijken naar een passende methode digitale geletterdheid. 
Digitale geletterdheid bestaat uit ICT-basisvaardigheden, 
mediawijsheid, computational thinking (o.a. programmeren) 
en informatievaardigheden.  
 
We besteden al enkele jaren structureel aandacht aan 
mediawijsheid, maar de gekozen methode ‘het Nationaal 
Mediapaspoort’ bevalt minder goed. Vandaar dat het 
leerteam 21e eeuwse vaardigheden zich dit jaar heeft georiënteerd op 
diverse methodes voor digitale geletterheid. Het team probeert in de 
maanden maart en april van drie methodes een les uit. De methodes 
die worden uitgeprobeerd zijn: Basicly, Delta de Draak en DIGIT-PO. In 
mei zullen we met het team bespreken welke methode het beste past 
op de Klaroen én op welke wijze we deze gaan invoeren in het 
schooljaar 2021-2022.  
 
Gelukkig hebben leerlingen, leerkrachten en ouders al veel digitale 
vaardigheden opgedaan in de periode van afstandsonderwijs. Dit willen 

we nu structureel gaan 
opnemen in ons onderwijsaanbod. 
 
 

 

 
 
 

 
 
De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 5           
WE DRAGEN ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ 
DOWNLOAD Kletskaarten.  
Klik op de groep van uw kind hieronder: 

 kletskaart_groep 1/2  blok5 
 kletskaart_groep 3_   blok5 
 kletskaart_groep 4_   blok5 
 kletskaart_groep 5_   blok5 
 kletskaart_groep 6_   blok5 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief_blok_5_2011_03021.doc
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief_blok_5_2011_03021.doc
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep12_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep3_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep4_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep5_blok5.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/08/kletskaart_groep6_blok5.pdf
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VAKANTIEROOSTER 2021-2022 

 
 

MR LID GEZOCHT 
MR zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding! Iets voor jou?  

 
Heb jij altijd al interesse gehad in de totstandkoming van het beleid op onze 
school? Wil jij in een vroeg stadium meedenken en meepraten over bijvoorbeeld 
beleidsvoorstellen? Wil jij onderdeel zijn van de besluitvorming op school? Ja?  
Dan is dit jouw kans.  

 
 
 
Vacature 
Wij zijn op zoek naar één ouder die zitting wil nemen in de oudergeleding van de MR.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR van de Klaroen bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Als MR krijgen we te 
maken met verschillende beleidszaken die op school spelen. Hierover gaan we in gesprek. 
Ook krijgen we te maken met verschillende soorten recht, namelijk informatierecht, 
adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht.  
We vergaderen 5 à 6 keer per jaar op doordeweekse avonden.   
 
Aanmelden 

Heb je interesse? Meld je dan aan via mr.klaroen@vechtstreekenvenen.nl.  

 
  

mailto:mr.klaroen@vechtstreekenvenen.nl
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AVONDVIERDAAGSE 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Zoals jullie al eerder in de Update hebben kunnen lezen gaat ook 
in 2021 de avondvierdaagse in traditionele vorm niet door. Heel 
jammer natuurlijk omdat het een sportief evenement is en de 
kinderen het vaak ook nog eens erg gezellig vinden om samen met 
hun klasgenootjes te wandelen. 
 

Maar ook dit jaar bestaat er 
de Home Edition van de 
avondvierdaagse. Je kunt dan individueel, vanaf je eigen huis, 4 avonden 
wandelen en dit wordt dan ook beloond met een medaille. Inschrijven kun 
je op deze website: 
 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
 
En we hopen natuurlijk van harte dat de avondvierdaagse in 2022 wel 
weer gewoon doorgaat. Deze zal dan plaatsvinden van 30 mei t/m 2 juni.  

Organisatie  
En dan tot slot nog dit: de organisatie van de avondvierdaagse voor de 
Klaroen wordt gedaan door Jan-Nanne de Jong, Wouter Koelman en 
ondergetekende. Echter, Wouter en ik zijn er volgend jaar niet meer bij. 

Wij hebben beiden een kind in groep 8 en zij gaan dus na dit schooljaar De Klaroen verlaten. Dat betekent dat 
Jan-Nanne er in 2022 alleen voor zou staan. 
 
Omdat het te veel werk is om alleen te doen hierbij de vraag of er ouders zijn die Jan-Nanne de komende jaren 
willen helpen met de organisatie van de avondvierdaagse-deelname van de Klaroen. 
 
Wat houdt dit in? De organisatie verzorgt de inschrijving, zorgt voor alle correspondentie over 
de avondvierdaagse naar ouders en kinderen, verzorgt de medaille uitreiking en regelt de versnaperingen tijdens 
de pauzes. 
 
Heb je interesse? Laat dit dan weten aan Wim Verkerk of Jan-Nanne de Jong 
 
Namens de A4D-organisatie 
Ellen Straver 

 
 

En namens de Klaroen bedanken we natuurlijk 
Ellen Straver en Wouter Koelman voor hun inzet 
in de afgelopen jaren voor de organisatie van de 
Avondvierdaagse voor de Klaroen Maarssen 

 

 
 
 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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AFSPRAAK OP SCHOOL? REGISTRATIE…. 
Zoals u weet kunt u vanwege de coronamaatregelen de school niet zomaar inlopen. Maar 
mocht u de leerkracht van uw kind (of schoolleiding) wel persoonlijk willen spreken, dan kan 
dat als u een afspraak maakt via de e-mail of telefoon.  
U dient daarna bij binnenkomst een bezoekersregistratieformulier in te vullen en in de 
daarvoor bestemde box te deponeren bij de hoofdingang (dit formulier wordt alleen gebruikt bij een eventueel 
bron- en contactonderzoek als er onverhoopt een coronabesmetting plaatsvindt op de Klaroen). 
 

 

PARRO OUDER APP                           KLAROEN OP FACEBOOK  

 
HANDIGE DOWNLOADS 2020-2021 

 SCHOOLGIDS 2020-2021 PRAKTISCHE BIJLAGE 

 SCHOOLGIDS 2020-2021 INFORMATIEF 

 VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

 
Meer downloads?       www.klaroen.com 

 

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 
 

Voor de levensbeschouwelijke vorming 
van uw kinderen gebruiken we op 
school de methode ‘Trefwoord’. Iedere 
dag kijken we naar een (digitale) 
kalenderplaat met daarop een 

tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-
)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die 
daarbij horen, staan in de handleiding voor de 
leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende 
thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de 
samenleving en de Bijbel aan de orde.  
 
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen 
van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde 
zonder grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt 
Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het 
lege graf; Thomas (Johannes 20). 
 
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt 
Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het 
lege graf; Thomas (Johannes 20). 
 
Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken 
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het positieve naar boven halen. 
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring). 
 
Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden 
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden. In een verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag. 
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, je laten dopen, alles samen delen (Handelingen 2). 

  

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://www.facebook.com/De-Klaroen-meer-dan-basisonderwijs-589704931157422/
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/06/Bijlage-schoolgids-20-21-1.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/06/schoolgids-De-Klaroen-20-21-deel-1.pdf
https://www.klaroen.com/praktische-informatie/vakantierooster/
http://www.klaroen.com/
https://www.facebook.com/pages/CBS-de-Klaroen-MaarssenTienhoven/589704931157422
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UITSLAG TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS  
 

Maart 2021 
Hieronder kunt u de resultaten zien van het tevredenheidsonderzoek onder de ouders/verzorgers van de Klaroen 
Maarssen. De vragenlijst is afgenomen in de maand maart 2021. Tweejaarlijks nemen wij een oudervragenlijst af. 
 
Van de 396 ouders/verzorgers (waarvan bij ons een e-mailadres in het systeem staat) hebben 198 
ouders/verzorgers hun mening gegeven.  De respons is daarmee 50 %. De waardering daarvoor valt in categorie 
50-70% = Goed en representatief. 
Vaak vult maar één ouder per gezin de vragenlijst in. Dit meewegend is een respons van 198 ouders best veel als 
we weten dat er 215 gezinnen hun kind(eren) op de Klaroen hebben zitten. 
Het gemiddelde rapportcijfer wat u aan de Klaroen Maarssen geeft is een 7,9. Dat is een ruim voldoende 
beoordeling. 
U kon voor de verschillende onderdelen een 1, 2, 3 of een 4 scoren. Gemiddeld over alle onderdelen geven de 
ouders van de Klaroen ons een 3,4 (ruim voldoende). 
Met het team van de Klaroen gaan we de resultaten bespreken tijdens een teamvergadering.  
Ook tijdens een MR vergadering dit schooljaar, zullen we deze gegevens verder analyseren. Verbeterpunten 
zullen we weer communiceren via de Update.  
 
 

 
GEMIDDELD RAPPORTCIJFER MAART 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

RESPONS MAART 2021 
Aantal ingevulde vragenlijsten 
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Toelichting: 
scores  1 = onvoldoende tot 4 = uitstekend. 
 
GSES = de Klaroen Maarssen score (Gemiddelde Score Eigen School) 
GSOS = Gemiddelde Score van Overige Scholen in Nederland en dus een vergelijkingsscore. 
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Samenvatting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Score andere 
scholen in 
Nederland 

Score Klaroen 
Maarssen 
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Ter vergelijking juni 2019 
In juni 2019 hadden 140 ouders de oudervragenlijst ingevuld. 
Dat is een responspercentage van 61%. De waardering daarvoor viel in categorie 50-70% = Goed en 
representatief. Toen hebben we maar 1 vragenlijst per gezin uitgezet. Dit jaar hebben we elke ouder een 
vragenlijst toegestuurd. 
140 ouders geven in 2019 een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 aan de Klaroen Maarssen. 

 
Nieuwe leerlingen….WELKOM OP DE KLAROEN! 

 
 

Tobin 28-04 1c  
Douwe 06-05 1b  
Jake 17-05 1b  
Sophie  18-05 1b  
Sjors  23-05 1a  
Jim  22-05 1a  
Nova  16-06 1c  
Esmay  22-06 1b  
Sil 30-06 1b  

 
 

 

Verjaardagen medewerkers 
 9 april juf Coby groep 6a 

 6 mei Max de Goede (BSO) 

 13 mei juf Saskia (peutergroep) 
 
 

 
VERJAARDAGEN LEERLINGEN  
 

APRIL 
 
    Groep 

1 Romaisa  7a 

3 Evi  2a 

4 Charlotte  5a 

4 Twan  5a 

4 Liam  2a 

5 Loek  6a 

6 Bo  2b 

8 Ruth  8a 

8 Tosca  8b 
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8 Feline  3b 

9 Jules  5a 

11 Julius  5a 

11 Marwan  3b 

11 Stan  3b 

13 Tobias  6a 

14 Ruben 8a 

14 Saar  3a 

15 Doutzen  8b 

15 Fedde  6a 

16 Jolie  3a 

16 Daan  7a 

16 Mila  8a 

17 Benjamin 4a 

19 Sam  2a 

19 Lilly  3b 

20 Kirsten  3a 

22 Loïs 3a 

22 Fos  1b 

22 Joep  7a 

23 Noor  3a 

24 Terence  2a 

24 Suze  3b 

24 Daen  6a 

25 Tim  2b 

29 Fien  8a 

30 Puck  8a 

 
MEI 
 
    Groep 

4 Abdulhadi  6a 

6 Annelot  5a 

7 Indy  7b 

8 Daan  7b 

13 Luuk  8b 

15 Ella  8b 

15 Jeslynn  1a 

16 Valentijn 5b 

18 Daan  6b 

19 Hielke  5a 

20 Jakey  1c 

21 Anifa  3a 

24 Elin  6a 

25 Steyn  5a 

26 Leonie  6a 

26 Maedot  3a 

26 Inke  7b 

26 Else  8b 

27 Lizzy  5a 

30 Sverre  8b 

30 Job  5a 

31 Zayd  6b 
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Online collecte voor ZOA vluchtelingenzorg 
 
Ook dit jaar kan de huis-aan-huis collecte voor ZOA geen doorgang vinden. Collectanten gaan in de week van 
29 maart tot en met 3 april dus niet met de collectebus langs de deuren. Als gevolg daarvan komt de hulp die 
ZOA kan bieden aan slachtoffers van oorlogen en rampen onder druk te staan. Om dit te voorkomen zal de 
collecte volledig online plaatsvinden. 
 
Hulp ter plekke  
Een nieuw triest record van 79,5 miljoen mensen is gedwongen op de vlucht voor oorlog en conflict. De helft van 
de totale bevolking van Jemen staat aan de rand van een zware hongersnood. Na 10 jaar oorlog is in Syrië de 
nood torenhoog. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben dringend hulp nodig. Huis-aan-huis collecteren is 
in deze tijd geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles 
zijn kwijtraakt!  
 
Steun uw naasten in nood! 
U kunt op verschillende manieren doneren. Doneer aan ZOA in mijn persoonlijke online collectebus 
https://digicollect.zoa.nl/anke-sillars of in de online collectebus van de gemeente Maarssen 
https://digicollect.zoa.nl/maarssen-gemeente.  
Ook kunt u doneren op zoa.nl/doneren of door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig €3,00). 
 
Wilt u meer doen? Collecteren was nog nooit zo eenvoudig! Via https://digicollect.zoa.nl/ kunt u een eigen online 
collectebus aanmaken. Deel de link met uw contacten via sociale media en e-mail. 
 
Laten we samen van de online collecte een succes maken, zodat ZOA door kan gaan met haar werk onder de 
meest kwetsbare mensen op deze wereld! 
 
Namens de vluchtelingen heel hartelijk dank! 
 
Anke Sillars (moeder van Steven -7b-, Nicole -5a- en Kirsten -3a-) 
 

 

https://digicollect.zoa.nl/anke-sillars
https://digicollect.zoa.nl/maarssen-gemeente
https://digicollect.zoa.nl/


 

  <12>  

 

 
 

 
https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact 

 
Het is elke dag weer spannend of we allemaal naar school kunnen. Elke dag wordt er wel een leerling of 
leerkracht getest. Steeds hangt ons quarantaine boven het hoofd.  Als er een positieve test uitslag is, bekijkt de 
GGD per situatie wat er gebeuren moet. Hieronder wat links met informatie: 

 
 Iemand op school positief getest, wat nu? 

 Filmpje testen bij kinderen 

 Filmpje quarantaine 

 Download hier de nieuwste beslisboom 

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact
https://mcusercontent.com/aedccfaf7850c6f8c7ce45363/files/c0393fd6-5d58-48f5-bd99-e521a7a9df4e/Informatieflyer_nauwe_contacten_PO_20210315.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-hoe-werkt-quarantaine
https://www.boink.info/nieuws/aanpassing-beslisboom-versie-12-feb

